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Chińskiej
Zwycięskie

Armii Ludowej

wojska demokratyczne
posuwaj.q się w szybkim tempie
w kierunku Kantonu

we wschodniej części
południe
prowincji Hunan. Bezpośrednim
wództwem generała Lin - Po po- ich celem ·jest prawdopodobnie
suwają się w szybkim marszu na Hangszan ważny węzeł kolejowy
między Czangsza a Henjang w od
ległości 500 kilometrów od Kantonu. W odległości 175 kilomena północny - zachód od
trów
werbuje
Henjang oddziały generała Lin za
jęły miasto Yijang położone nad
wałki jeziorem Tongting.

PEKIN,

(PAP.). -

Formacje

Chińskiej Armii Ludowej pod do

W południowej

z własnym
narodem

~~~~~

gowskie

zostały

prawie

całkowi-

sto powiatowe Tsin położone na cie wycięte w pień. Wzięto kilkn
linii kolejowej Sian - Lanczou o- tys'ęcy jeńców wśród których
znajduje się dowódca trzeciej gru
raz miasto Czuanłang.
W południowej części prowin-1 py t. zw. armii pacyfikacyjnej.

Czang-Kai-Szek
Japończyków
do

cji Kiangsi na pograniczu z proHunan Armia Ludowa wy
Suizwoliła miasto powiatowe

wincją

części li'rowin-

Fa·l a

oburzen~a

objęła

SOFIA (PAP). - Ofi.~jalnie - podano .do wiadomośei o zmianach i prze
·S'Unięciach, jakie nastąpiły w skła
dzie rządu bułgarskiego w związku
z-e zgonem premiera Georg! Dymitrowa.
Bułgarskie Zgromadzenie Naroclowe mianowało członka Biura Politycznego Komunistycznej Partii Buł
gari! Poptomowa min!strem . spraw
zagranicznych na mie:lsce Wasyla
~olarowa, który obecnie jest premierem.
Vylko ·C:zerw:enkow, przewodni:Komitetu do Spraw Nauki,
czący

wojskom wyz,wo

WARSZAW A (PAP). - Przyg<>tOwania do Swiatowego Festiwalu
Młedzieży DemokratyC7IDej w Budapeszcie objęły całą młod'Lież polską.
Prace nad przygotowan:em ekspo
natów do polskiej wystawy na Fe~
st!walu Młodzieży Demokratyczne]

I

pońskich.

Wkrótce udać ma !;ię do Japoprzedsta~ciel
specjalny
n!i
Wu - T1chCzang - Kai - Szeka
Czeng który m. in. ma omów!ć
z Ma~ Arthurem sposoby realizacji tego planu, zaaprobowa.i:iego już w zasadzie przez dowodcę amerykańskich sił okupacyj.
.
nych w Japonii.
Agencja Nowych Chm ~aJe
w . końcu, że tzw. pakt Pacyfik~,
nad którego skleceniem pracuJe
obecnie Czang-Kai-Szek. przewidywać ma utworzenie „między
ochotnibrygad
narodowych
czych" dla zbrojnej interwe~cjl
w Chinach po stronie Kuommtangu.

zostały juź zakończone.

Dnia 7 bm. wyjechała z kraju ek:i

„

Chłopi

woj.

dziękują

łódzkiego

junakom SP
za pomoc przy żniwach

Wzorowa posta.wa
l..ODt (PAP) i wydajność pracy junaków łódzkich
przy żniwach zjednały im ogólne n·
znanie ludności wiejskiej, czego dowo·
dem są. liczne podziękowania, napły.
do Komendy Wojewódzkiej
wające
„S.P." w Łodzi.
Podziękowania takie nadesłali m. m.
pra,cownicy majątku doświadczaln_e go
Sarnów w pow. łódzkim, gdzię dz1ęk1
wydajnej pracy junaków żniwa., mim(l
nidpomyślnej pogody, zosiały wykona.
ne w terminie.
Pań
Ró.wnież pracownicy zespołu
stwowych Gospodarstw Rolnych w Ro·
."'lwie, pow. brzezińódskiki.~g?, npa~~słiLli
do Komendy W ojew z BJ „ . . pismo w którym wyrażają. wdzięczność
za okazaną. pomoc junaków.
„Junacy podczas pobytu w naszyc~
oni - wykazali
piszą.
majątkach wielki hart w pracy oraz dali liczne
dowody wyrobienia obrwa~elski~go.
Przez swój wysiłek zacieśnili więzy
przyjaźni pomiędey młodzieżą miasta
\ a wsią!'.

8

Anglicy tworzą We~rmacht

Rekrutacja byłych hitlerowców
w stref·e brytyjskiej okupac;i Niem;ec
Zgodnie z rozkazem władz br~tyj.BERLIN (PAP) - z Hamburga. do_

noszą. że angielskie "l<"ładze okupacyJ. skich, do „specjalnych rezerw policyJ-

ne ~dały rozkaz w sprawie utworzenia. w S'IVej strefie tzw. „specjalnych
Korespondent
rezerw policyjnych".
podkreśla, że
N tional Zeitung"
~:rzenie tych rezerw jest pierwszym
krokiem na. drodze do włączenia. Nie.
miec zachodnich do systemu agresyw_
nego paktu atlantyckiego. Rezerwy te
stanowić mają zalą.żek -przyszłej armii

'- ~em.ieckiej

Kultury i Situki został W:.cepremi~
rem. Dotychczasowe jego stan_ow~
sko objął Łukanow. Wicepremierami zostali również· Antoni Jugow,
minister sipraw wewnętrznych. arą.z
Dobri Terp!eszew, przewodruczący
Komisj: Planowania.
Państwowej
Tekę ministra spraw we'Y°ęt~ych
przejął dotychczasowy. w1cerrumst~r
Christozow. Przewodruczącym Panstwowe; Komisj! Planowania został
Cyryl Łazarow.
Dotychczasowy roin:ster p!"lemysłu prof. Petko Kuni.n został mi•n iS'frem skarbu, jego stanowisko ob•
jął Vylko Goszew.

calq k r a j

Masy pracujące Polski Ludowej potępiają antypolską uchw~łę Watykanu

brana przez naród, prowadząca do którzy pragną wypełnić swe obo- czenie. w . kt?rym solidaryzuje s}ę
wiązki ·kapłańskie zgodnie z nauką ze stanow:sk1em całego społeczensocjalizmu, jest słuszna.
stwa w_obec uchwały Watykanu.
chrystusową.
yvrogi stosunek Wa.ty~anu do Pol
Ob. Kłoczkowskł z pow. konecŁODZ. - N a w oj ew ód z kie j
naradzie aktywu Stronnictwa Ludo- kiego oświadczył: „U nas we wsi sk: - .czyta~;v w os:'l'!adcze~~ ·
wego i Polskiego Stronnictwa Lu- w ciągu jednej godziny Niemcy wy wys~ąp~ł ~a)Jaskra~1ehJ"tlw o :.s1~
mordowaU 360 mężczyzn, a w Oświę rozb10row 1 ?kupac11 i erows teJ.
Wierzymy, ze Po~ska Ludowa, ure
dowego potępiono w ożywionej dy- cimlu i ·w Innych· obozach ginęły ml
skusj! ostatnią uchwałę Watykanu. Ilony lud2li P&.pież milczał wówczas guluje stosunek Panstwa do K«?sc_iod
Mówcy podkreślał!., że w odpowie- l nie znalad ani Jednego słowa po- la na zasadach zawartych w osw1a
czeniu rządowym.
dzi na groźbę Watykanu zwielokrot tępienia dla ludobójców''.
WARSZAWA (PAP). - Na }tonOb. Stępiewski z PSL (pow. Łod b d
u ową wi·cz) stwi"erdza, ze· uchwała Waty- ferencji pełnomocników okręgowych
nią wysiłki w pracy na
powzięto rezolucję protestują•
PCK
i
Polski s.prawiedliwości społecznej, kanu faworyzują~a c:emiężycieli
wyzyskiwaczy, a potępiająca obóz cą w imieniu kilkumilionowej r.ze•
postępu i dobrobytu.
ujawnienie szy członków Polskiego Czerwonego
postępu !'P<>WOdowała
t
p1zec1· „tny
o kto'rych di
r Ob. Drabik z pow. skiern:ewickie ......
przeciwko uchwale WayKrzyża
"
~ ... a„.
wie1u go wskazał na wrogi stosunek wYł- obywatel nie miał dotych as poję- ka.nu.
Zebrani stwierdzU! w tezolueji, że
szych duchownych do tych. księty, cia.
Zgromad.zeM uchwalił! rer.olucję, państwo zostawia każdemu obywaw której solidaryzują się z pełnym telowi niczym niograniczoną wol- _
powagi ośw.!adcq:eni.em- Itządu t zo- ność wyznania i praktyk religijbowiązują si.ę Jeszeu bardziej zacle nych.
Pracownicy PCK, potępiając uśnić współpracę- z klaslł robcmriczą
l Jej przodowniczką - Polską Zjed- chwałę Watykanu, jako godzącą w
interesy najszerszych mas ludonoczoną Partią Robotniczą.
wych, Posta.nowili w odpowiedzi
RZESZÓW (PAP). - W Rzeszo- wzmóc pracę na odcłnku podniesie·
wie odbyła się wojewódzka konfe:.. nia st&.nu zdrowotnego świata pracy
rencja powiatowych delegatów SL Polski Ludowej.
wolność
* • •
Qraz PSL z całego województwa, z
pa, v."ioząca materiały wystawowe. 1949 r. Budapeszt. II-gi Sw!atowy udziałem przeszło 150 aktywistów
LUBLIN (PAP). - Na p1enarnym
Młodzieży.
Festiwal
dwie
Wystawa będzie się dziel:ć na
7
ZMP otrzymuje również infoi:ma- obu stronnictw ludowych, któr .y posiedzeniu aktywu Z"\Viązkoweg,)
części. Pierwsza część obrazuje kr.St
Rady Związków zawoprzesię
oświadczyli
zdecydowanie
ki za.rys historyczny polskiego ru- cje o Pl"Zygotowaniach do Fest1wa- ciwko polityce Watykanu. OcLpowie Okr<>i?oweJ·
"·~
chu robotniczego, walkę o wyzwo- lu młodzieży całego świata.
uchwalono jednomyśln:e
dzią całego zdrowego społeczeństwa dowych
W czasie trwania Festiwalu odbę
lenie społeczno-narodowe ora.z odbu
polskiego na antyludową uchwałę rezolucję, w której czytamy m. iń.:
dowę kraju. Druga część wystawy dzie się w Japom: krajowy k~mgres.
Nie pozwolimy nadużywać wiary
Watykanu będzie dalsza praca nad
ilustruje historię polskiego ruchu młodzieży, który spopulary-zuJe zna uświadomieniem ludności wiejskiej i kościoła dla celów przyziemnych
młodzieżowego, stan oświaty, udział czenie Festiwalu.
jej słusznych prawach do budo- nie mających nic wspólnego 2: rell·
z Budapooztu napływają coraz to ówania
młod-z.iety w odbudowie kraju, zdocoraz lepszej przyszłości gią, a zarazem wrogich interesom
mię
o
dowodzą
które
depesze,
nowe
'
bycze socjalne oraz wkład w walkę
pctępi.Li wtrącanie s:ę kle mas pracujących.
Zebrani
,
dzynarodowej solidarności młOdzie ru d<r spraw
o pokój.
nie wytrącą z
Groźby Watykanu
nie mających nic
Rumuni: wspólnego z religią.
Młodzież pracująca
Ukazał s!ę już polski plakat fest!- ży.
równowagi naszej klasy robotnicze),
walowy. Na plakacie widnieje em- przeznaczyła 500 tys. lei na umoż
chłopstwa i inteligencji pracującej.
liw:enie postępowej młodzi~ży hiszblemat ZMP oraz biały gołąb Klub rad- Rozwijać będziemy dalej wspólza.Vo
KĄTOWICE PAP.
symbol pckoju - na tle szt1mda- pańskiej, greckiej i krajów koloniał nych · W,ójęwódzkiej Rady Narodo- dnlctwo pracy, które jest wyrazem ·
rów wszystkich państw, biorących nych wzięcia udziału w Fes·t!walu. wej :__ ' członków Polskiego Stron- nowego, socjalistycznego stos~nku
Również młodzież duńska zaofia- nictwa L't:ldowe·g o nadesłał do pre- do pra-0y I wlasnoścl społecznej.
udział w Festiwalu. Na plakac!e uzydium WRN w Katowic~ch oświad
mieszczony jest napis: 14-28-VIII. rowała na ten cel 1.000 forintów.

nych'' przyjmowani b~ą. wyłączni~
byli członkowie pa.rt·1·1 hitlerowskie~,
którzy służyli w polrnJ1 do. roku 19±v.
Otrzymają oni automatycznie zaśmad
czenie o przc~~iu deoazifikacji oraz
taką. samą. rangę, jaką posiadali w po_
licji przed rokiem 1945. Ko~zty utrzy_
mania. ty~h „rezerw'' pokrywane bę:ią
z wplywow podatkowych strefy bryt:viskie,t

* • *

i pokój

dorobek swej pracy i walki o

Agencja stwierdza, że plan wy
do
Japończyków
korzystania
walki Po stron:e Kuomintangu
powstał już k:lka miesięcy :emu
w okresie klęski wojsk nacJonalistycznych pod Suczou i Pengpu. Czang-Kai-Szek zwolnił. pod
ówczas japońsk:ego zbrodniarza
wojennego Okamure, byłego dowódcę naczelnego japońskich sił
zbrojnych w Crunach, wysyła
jąc go do Japonii w celu .zwerbowania dla annii kuorruntangowskiej oficerów i żołn!erzy ja-

~

:;~~

i proleslóW

Młodzież pólska
•
I
• ·w B~aapeszc1e
zaprezen ł u1e

f~:C~~hińskim

w Bułgarii

cji Hansu wojska ludowe, ściga
ŁÓDŹ. - N a r o zs ze r z o n y m
jąc cofające się w popłochu od- plenarnym pos:edzeniu Okręgowego
ZW:.ązku Nauczycielstwa P_olskiego
działy Kuomintangu zajęły mia- uchwalono . re7olucję, ":" ktorej ~ebrani w imiemu 10 tysięcy członkow
Poseł Etiopii
zobowiązali slę wzmóc wysiłki w
walce z. wrogą propa.gan~ą. Przede
wszystkim przez 11.kwidacJę ciemnoMOSKWA (PAP) - Dnia. 6 sierp. ty i budzenie świadomości. w szerominister 11pra.w zagranicznych kich warstwach społoozeństw&..
nia
Nikł w Polsce nie walczy z rellZSRR Wyszyński przyjął na. andiencj1
~ - stwierdza uchwała - leez na
posła nadzwyczajneg!> i ministra. peł_ r6d polski nie pmwoli, ł>y jego uczu
nomocnego Etiopii w ZSRR, Terfie cia religijne i przywiązanie do właSzumie, który wkrótce ma wręezy6 ry wygrywane było przeciw postęswe listy uwierzytelnia.ją.ce przewod- powt społecznemu i sprawiedliwości.
• Nauczyofelstwo - czytamy w zaniczf!cemu Prezydium :Ra.dy N ajwyi· kończen:.u rezolucji _ uświadamiać
szej ZSRR - Szwernikowi.
będzie młodzież Polski\, ~ droga wy

uministra Wyszyńskiego

PEKIN (PAP) . ...,. Jak donosi
Agencja Nowych Chin, władze
ludowe otrzymały wiarogodne
wiadomości. że Czang-Kai-Szek
100zabiega o sformowan:e
tysięcznej armii japońsk:e3, która ma być użyta do walki prze-

rządu

/

film dokumentainy
zach~y·ceni oPadziecki
pogrzebie
rJolskiej klasy .robo_tni~_zej tow. D-ymitro,va

Górnicy szkoccy
osiqgnięciami
Dnia. 6 bm. uda.la só.ę w drogę po·
do swQjej ojczyzny grupa
wro tną.
szkockich górn.i.ków, która. spędziła.
wczasy w Za.kopan&m. Przed wyja.z·
dem goście podzielili &ię . z przedsta·
wicielem PAP wrażeniami z pobytu
·
w Polsce.
- Jesteśmy wszyscy pod w_ielkim
wr niem waszego 'Wspa.n.ia.łego budo
powiedzia.l Abe Moffat,
wn1ctwa przewodniczą.cy Zarządu Głównego O_
gólnobrytyjskiego Związku Zaw-0dowe
go Górników.
Gdybyśmy własnymi oczami nie wi
di;:eli przepięknej trasy W-Z, setek
nowych domów, całych ulic i dzielnic
odbudowanych - trudno było by u.
wierzyć, że w t.ak krótkim czasie mo
żna . tyle dokone.ć,
Jesteśmy pełni podziwu ·i wielkiego
uzna;nia. dla waszej pO!kojowej twórczej · pracy. Podzielamy waszą radość
·
z tych osiągnięć.
Oglą.dają.c liczne domy wypoezynko
we, sanator:a, demy kultury, bibliote
ki, żłobki", zrozumieliśmy lepiej niż do
tychczas, skąd się bierze ten zapał do
pracy. Wi<4 ieliśmy , że robotnik wzbo
gacając swój kraj, polepsza swój byt
materialny i kulturalny. My, r obotni
cy w krajach kapitalistycznych m oże
my o h·m tylko marzyć.
Mówilem ze 8?.kotką, żoną. górnika
pobkiego. Opow : edziała m1, że mąż
jej za rab i a 24 tys. zl mies· ęcznie, ko
rz,·,ta z mie'il'rznego urlQ\Ju, za któ
"płaci mu zaklacl pracy, dostaje rlu
żv bezpłatn,v deputat węglowy. P o11arl
ot rzymnje 2.noo zł mics · ęcznie do·
datku r azinHego. ~loja rozmówczyn
":> odkreśliła. że iest szczęśliwa.

ry

to

Oglą-ialiśmy występy zespołów świe

tlicowych dzieci górników. Pozosta._
n~ one w naszej pam :~ci ja.kc najra...
dc6niejsze przeżycia.
Jesteśmy prze·konani _ kończy Abe
Moffat _ że świat pracy Polski zbu
duje sobie wirr'5tce ojczyznę, która. bę
dzie dumą narodu".
Czlonek zarzą.du Głównego Federa·
D an sY1ll
.
cji Górników Sz k oc k·1eh
k k.
k
·
porównał położeme górni 1< .sz oe ·;e.
go i polskiego.
- Po powrocie do kraju - mówił
Dan Sym -chcemy zorganizować wy
zk -·
cieczkę górników p els k ieh d o S oCJl.
Nie zaprosimy ich na. wczasy, bo ich
nie mamy. Górnik szkocki kre-·zysta.
wprawdzie z 7_dniowego urlopu i 6
dni świątecznych w ci111gu roktt, a.le
nie ma :nOżliwości racjonalnego spędze
Ilia tego urlopu. Nie ma.my również '
ani dOmów kultury, ani żłobków i in
nych urządzeń ~pecjaluych, których
możemy Wam tylko zazdrościć.
Również nasza młodzież górnicza.
jest w znacznie gorszych niż u Was
warunkach. U nas np. pracują pod zie
mią 15.letni chłopcy.
mówi
- Nasz pobyt w Polsce Dan Sym - bezsprzecznie przyczyni
się do zacieśnienia. więzów przyjami
między górnikami szkockimi i polskL
mi, d::> lepszego wzajemnego zrozumie
nia i współpracy.
- Opowiadając w Szk0-0ji o tym,
co 1Yidzidiśmv w Polsce, obalimy
so;erzona. tam· wrogą propagandę o W i
szej Ojczyźnie".
C".;. nik ThOmas Wilson, opow1ad ..
jac u swoich "- rażeniach z. pobytu w

MOSKWA (PAP). - w sobotę na
Oświ~'mm . jest mocno wzruszony.
„Czytalem 1 słyszałem dużo o bestia.I_ ekranach kin radz:eckich ukazał się
stwa.ch hitlerowskich w Polsce - mó film dokumentarny „Ostatnia DroPióro i ąl:OWa. ga", poświęcony pamięci wybitneg'J
wi Thomas Wil&<>n. nie są w stanie odda.t tego co wi'ilzia. działacza międzynarodowego ruchu
łem. Opówiem o tym pó - pow··ocie do robotn!czego Georgi Dymitrowa.
Na taśm:e filmowej utrwalone zo
kraju, ażeby masy pracujące SZk<><:ji
lepiej zr<>zumiały, "1.k wa.żna jest wal stały uroczystości żałobne w Moskwie. l;tołd złożony Zmarłemu przez
ka. o pokój".'
MbOżnel katoUeldej tysiączne · · rze-sze · mieszkańców Mo_ PochOClzA" ~• ....,
· ł b
· ·
lu
k
•
.rodzi·ny 1 dlatego specJ'ainie 1ntereso. Scł ·wy,
· ·
t t · rnne · wience· za·, o ne naI ca
zw OKJ
wiozącego.
poCiągu,
asie
r,
eJ
katolickie.
kościoła.
.
spraw„
si•
ałem
W
t
od M k
o t
„
"
os. wy. ~o~r z-ez s ogo w Polsce - • ·opowiada górnik . ym. row'.ł
Th as Stuai>t. _ Na.sza prasa bardzo li~ę Ukra:ny Rad.z.ieokieJ i RumuI nię. .
.
.
„ .
•
om
ś .
. .
•
dużo 1 bardzo kłamliwie pisZe o prze.
śladowaniu wia.ry 1 kościoła w Fol- . Film utrwa1~- rowniez 1;-lrOGzyst? c1
Cd iel · koś iele w·1 załobne w Sofa, składan;a przys1ęgJ
B ł
u trumny Dymitrowa przez sekrese~. Y em w . n e. z · ę w .. · c . · .
dzia:tem tam lud~1 modlą~ych się i ~ tarza KC Komunistycznej Partii
01
cha.Jących ka.za.ma, Ni~t illl w tym ~ Bułgar.i.i. - Czer'Wenkowa, przemóprzeszkadza.I:. Robotnicy . opowi~ah wienie szefa delegacji radz'.eckiej
mi, że dzieci ie~ uczą się rel~~1 w Woroszyłowa, sekretarza generalneszkole. U na;s me ma. nauki religii w. go KP Francji Thoreza, sekretarza
szkole. Rodzice, ;którzy chcą, by dzie. KC PZPR - Zambrowskiego i i.nci ich uczyły · stę religii, . posyłają je nych.
· popołudniową
naukę
niedzielną
na
w --------------pobytu do
krótkiego
w ciągu
koAcicła.
Polsce widziałem tyle księży 1 zakonnic, ile w ciągu całego swego życia w
szkocji ·u nu "Wyeb.Odzi- 6 tygodnik6w
Prezydium Wojewódzkiej
katolickich. Codziennych pism ka.tolic
kich nie ma. Jak się dowiedziałem w
Rady Narodowej w Łodzi zaPolsce wychodzi ich 63".
wiadamia, że we wtorek dnia
z oburzeniem mówi o antypolskiej 9 sierpnia br. o godzinie
propagand·zie reakcyjnej p-rasy szkoc11-ej rano odbędzie się Ple- .
.
k.iej górn-iik Andrea. Flyn.
name Posiedzenie WRN.
wdzięczncść Zwiąllk<>wi
Wyrażając
Uprasza się Ob. Ob. RadZa.wod'.>"Wemu Górników za. zaprosze.
nych WRN o punktualne i
nie, górni.cy szkoccy życzyli swoim
obowiązkowe przybycie.
po!3k'. m towarzyszom pracy dalszych
sukcesów . w budcrwaniu szczęśliwego
Prezydium WRN.
jutra.

Komunikat
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Poni:lszy artykuł ukazał się publiki Ludowej naróJ. polski obchow „Prawdzie" z dnia 6. 8. 40 r. dtił pod znakiem tych s·1kcesów.
Jest to o:1budowa so•,jalbtyczpu.
Zbliżaliśmy się do Opola, gdy przypadek zmusi{ nas do zatrzymania się Nie ma -ona nic wspólnego z odbudow niewielkim miasteczku w któ,rym wą. burżuazyjną., Cechy odbudowy sonio było nic godnego uwagi, Chodzi- cjalistycznej znano są nam z naszej
. liśTiq bez cell' po zamarłych ulicach własnej historii. Ludzie radzieccy
ciche:;" miasteczka. Zatrzymaliśmy się cieszą. się, gdy spotykają poza grani_
chwili) przed pomnikiem żołnic-rzy ra_ .cami swego państwa to, co jest im
dzicc!dc~1,
minęliśmy
pusty rynek i znaJomo. „Tak jak u nas" - to vvspa
niale.
Doświadczenia
buaowmctwa,
nicocz:ikiwanie natknQliśmy się na
wypróbowane w kraju radzieckim daruiny starego ze.mczyska.
ją wspnniało wyniki również w kraDyly to ruiny, spowodowane zębem
jach demokracji
czasu, a nio zwaliska cegieł i kamie_ triumf socjalizmu. ludowej. Jest to
ni, jakich n~cmało widzieliśmy w mia
Odbudowywać Warszawę w sposób
steczku, zbombardowanym w czame Oburżuazyjny znaczyłoby przywni_
statniej wojny. Malownicze ruiny gę·
cie ciasnotę i ubóstwo w~skich ulisto· zarosły trą wą., która pokrył11. wa_ czek i zaułków,
kradnącyeh światło 1
rowno mury. Luki przeistoczyły się w
powiotne biedocie miejskioj, Fantazja
zielone girlandy z bluszczu i tylko
1urbanistyk'i burżnazyj11ej :rrc~zt:i,
wieża znn1kow. zachowała swój daw_
burżuazja nie znała takiej gnlQzi ll::lnny wygl~d--.
ki - nie wyszłaby nigdy poz:t grani_
_N,„ „.„,rl~fr:i6my,. nikt nie mógł nas
oe egoistycznej, be~my!llnoj gmat1rnpoinformować, zres21tą. nie bardzo inte_
niny i bezidcoirnśd architcktollicznrj.
resowaliśmy się, czyj to był 7Qmek,
Myśl najbardzirj
utalcntowanrgo ar·
kiedy został .zniszczony i co w nim chitckta burżnazyjncgo, zwi~zan:i jm;t
zasługi;1·ało
na uwagę. Na obszarze z poszuno1Ynnicu1 dla własnofici kami('_
ślą.slta wiele je11t takich zabytków nie
nicznika, pł:iszczcnicm się przcJ w~zy
mic~kiego panowania nad polską ziestkirn, co staro.
mią. Być może pożar Etravrił średnio_
Nowa Polska. at\;orzy'ł!l arty3tów
wieczne mury, być może, kiedyś w przestrzni miej ,li:iej, nowych ln!l:;i
ubieglyrh stnlPrinch zo~tnł on spało_ e szerol;im ro~pa:lm twórc,;ym. .KiS
ny w czasie jakiejś wojny. Być może restauracja, le ~ odrodzenie! Nie fro·
zburzyli go chlqpi pańszczyźniam, dalno~bm:żnac.yj;la Wa<szawa, stoli1;a
buntują.cy się przeciwko despotyzmo- Radziwiłłów,
Sanguazl~ów, Potockich,
wi niemieckiego barona.„ Wszystko to stolica banl;tierów, 1Jrzed3tzwic:el:l~w
może być, tak prze<;iei; bywało.
obcego kapitału ze sprzedaj:1ym blbh
Ala bez względu na to, jakie były trem witryn sklepowych, z ciemno:icia·
przyczyny zRiszczenia zamku wład_ mi. i nędzą przedmieść - lecz no.va,
ców feod'.llnyeh, jedno jl'st ważne, a aocjalistyczna Warszawa, pełna świa_
mianowicie to, że nie zo3tał on odbu_ tła. i piękna, łącząca 11ajwapanialJ3c
dowany. Ginący ust1·ój społeczny nie zabytki architektury polskiej z ':rybył w ·stanie go odbudować.
Niemoc maganiami współczesności, łąc:::tca st1·
przeżytego feodalizmu okazała się bar rą., cenną kulturę z pięknem i poezją
dziej zgubna dla. zamku ryccrs ·ego, nowej techniki.
niż pożar wojna,
powstanie ohłop
W ten sposób naccchowau,v talcu_
skie. Upadek szlachetczyzny pr;zeisto_ tom projekt, jcdnoci!)_cy w sobie poczył rozwalający się zamek w ruiny. tężny rozmach i śmiałość inwcucji 110l\'ych budownicr.yoh, zrodził TraJ@
W-Z, która stnła się trzonem arclu_
Byliśmy dopiero co w Warszawie w mieście, podnoszęcym się z ruin.
Mo~l\a stwierdzić z pełnym przekona_
niem, z całkowit:} dokł:ldnością historyczną że tym zwalisll;om Warszawy
są.d·zon~ byłoby przekształcić się w zu_
pełną. ruinę,
gdyby w Polsce ocalał
ustri'.ij burżuazyjny. Widzieliśmy ruiny
w Belgii rozbite domy, niewielliie
fabryki, zniszczone bombami. W pięć
lat prawie po wojnie te :ruiny sterczą
nadal. Nam, ludziom radzieckim, ten
obraz wydawE.! się dzikim: na ele_
„ azeta Krakowska'• zaganckich alejach sterczą - jak zgnim:eściła
we wczorajszym
łe pieńki w ustach starca ohyd!le.
numeru: fr.agme,rit pamięt~
zwały drzewa, cegły, żelaza.
Tak sanika znonego powieściopi
mo, a nawet gorzej mogłaby wyglą_
sąrza Jana WU\tora. Fragment ten drukujemy w peł
dać Warszawa, gdyby nie llbawienny,
nym brzmieniu·: 1
nowy duch, nowe życie - duch i ty.
cie demokracji ludowej.
iedy oburzałem się na ger~
Straszny był widolt zrujnowanej
marrizację Sląska przez KoWarszawy w owy~ niezapomnianym
ściół, jeden z: naśw'.atlejszych kadniu, kiedy armia. radziecka wraz z
noników, najbardziej tolerancyjarmif! młod11j, d!lmokrątyczMj Polski
ny dla nlem!eckich katol!ków,
wkroczyła do martwego miasta, a nie.
proboszcz katowicki, który zresz
liczni ocaleli mieszkańcy lękliwie wy·
tą zginął zamęczony w obozie łazili z piwnio.
Straszny był ten o_
wypowledz!ał pamiętne słowa:
braz, ale jeszcze straszniej~zy l:>yłby
- Wlaściw'.e w w..sadzle wszylos Warszawy, gdyry na zgliszcza wr6
stl~o jedno dla Kościoła katolicci li dawni włt.tlcy polscy - obszarkiego„ czy jego wyznawcy mówią
nicy i. kapitaliś<Ji, bankierzy i speku_
„Ojcze nasz" - czy „Vater unlanci "'ielcy i drobni drnpieżcy. War.ser".
szal":'; pozostałaby miastem ruin,
Nieraz ta rozmowa stawała mi
Upadek ustroju burżuazyjnego za_
w pamięc:, gdym wędrował po
czą.ł się w Polsce jeszcze w okresie
Sląsku Opolskim, gdzie w każ
dym kościele, w czasie kazal'l, na
przedwojennym. J·1ż wówczas przejauk, przekonywałem się, że dla
wiała się we wszystkim
zgnilizna i
niemieckiego kleru
nie jest
niemoc reżimu kapitalistycznego. Go_
wszystko jedno, czy wyznawca,
spodarka nie rozwijała si~ - po proucz~szczający do kościoła móv,i
stu gniła. Wszystkie podstawy pań .•
,Vater unser" czy „Ojcze nasz".
stwa były podważone, przeżarte przez
Duchow'.eństwo z zaciekłością dą
rcal;cję i faszyzm.
żyło, aby polslde, od w'.eków na
Armia radziecka nie tylko wyzwouczone „Ojcze nasz" wydrieć z
liła Polskę
od okupantów niemiec_
serca dziecka i podeptać. Kler
kich, nie tylko okazała braterską bczgłosił imieniem ks~ Ulitzh-i, stoiniercsowną. pomoc w odbudowie War_
jącego na c.zele wojującej ni~
szarry i innych miast, w budowaniu
czyzny, ha zjeździe katol:ków w
mostów, dróg i transportu. Nar6d ra.
Gliwicach, że dalsza germanizadziecki wyświadczył bratniemu naro_
cja leży w planach Opatr:mości
dowi polskiemu nieocenioną przysługę
Boskiej, gdyż lud na Sląsku nie
tym również, :· ' na"chnął go wiarą we
jest „narodowo obudzony".
włas~e siły, za.raził SW!Ji kipiącił twórDziałacze centrowi w imię tych
czą energią, w praktyce pokazał dro.
haseł dążyli wszystk:mi silami do
gę do nowego życia, do nowego bu.
wynarodowienia ludu polskiego,
zapo~inali o nakazach Chrystudownictwa, do ;prawdztwej demokra_
so-wych, nadużywali ambon, nie
cji, do socjalizmu.
byli przewodnikami bożymi, ale
Już sama
pot~żna tochni'ka armii
grab!eżcai;ni dusz, nie wszczepial!
radzieckiej, która pobiła rozniklamozasad religijnych, ale czynili
waną technikę Niemców, miała ogrom
wnystko, aby wyrugować nabone znączenie wychowawcze. Oto, jakie
żeństwa, kazania polskie z kosą. siły zbrojne państwa 11oojalistycz.
śctqła mówił stary działacz,
n ego I A jeszcze większe znaczenie
głęboko religijny. Kazują podpimiał dla robotnika polskiego, dla polsywać, że parafie chcą mleć nieskiego chłopa - radzie<Jki żołnierz i
mieckie naboże1'lstwa. Nikt nie
oficer, świecą.cy polskiemu ludowi pra
chce pod:v:Sywać, a mimo to
cująoemu wzorem szlachetności radziewbrew woli wszystkich - zapro
ckiej, serdecznośei i do broei. W szyst_
wadzili nabożeństwa niemleck!e
kie te cechy wykształciła w narodzie
w imię wszechwładnie rozbrzmle
radzieekim partia Lenina - Stalina.
wającego nakazu „Siegreich wal
Natychmiast po wojnie naród µob1i:i
len w1r Polen schlagen".
zobaczył inżynierów radzieckich, raJeszcze przed wojną światową
dzieckich robotników ~ mistrzów w
w olbrzym!ej większości parafii
swym zawodzie. I wielkie· id.ee pracy
byli proboszczami i wikarym:
soe jalistycznej współzawodnictwa, noksięta polscy. Po niewielu latach,
watorstwa og~rąęły od razu 21 nicby_
za jednym nakazem zmieniły się
wałą. szybko§cią całą. masę pols'kiej kln
stosunki. Obecn~e - a było to w
roku 1933, na olbrzym.!ą ilość
sy ro botn~czej.
księży pracujących w parafiach
Klasa robotniczta Polski d~szła do
czysto polskich, zaledwie pięciu
władzy,
zawierają.c
trwały sojusz z
przyznawało sJę otwarcie do pol
chłopstwem, wzmacniaj'!<: swt pelity„
skości. Ale tych przerz:uc:la wła
k~
dzięki
unarodowienln przein~słu
dza kościelnia. na jałowe piask!.
i gruntownej rGformia ro1ncj
W nobrandenburskie na zatratę. Zawym życiu Polski tkwi'ł jencze prze_
panował germanizator lub reneżytki przeszłości.
Zagradzajq, one je_
gaci o polskich nazwiskach, uży
sz·;;~e niekiedy drogę, po kt<'iri?j naród
wający s-łuchalnicy i kazalnilcy
pohki kroazy ku swej prq~do~ci. Jedo walk! z polską mową, z polszcze nie oozyszczono cał\towrni(l itlll
ską modlitwą ! pieśnią religijną
Warszawy, ani najno~Baj hi~torli
- ·na rozkaz arcybiskupa wroPol&ki. Ala już z fan"&a.st;,vczną szyb.
cł&wsklego. Toteż na .skargi wno
kością poauwa !lit na.pr16!l odbudowa.
szone do władz nikt nie ollipowia
J:iat, roczniaQ pow11tania l'olski~~ l<eda J:>Olslćemu ohłopu.

*

tektonicznym nowej Warszawy, osią
odbudowy, Jest to szeroka aleja, pra.
w.le 7-kilometrowej dh1gości, przecina..
jąca całą Warszawę. Jest ona jak gdy
by symbolem drogi, którą przeszła
z Pragi do Berlina Armia. :Radziecki\,
wyzwolicielka narodu. Je3t to droga
postf!'Pll demokratycznego, droga trium
farnego pochodu socjalizmu w Euro.
pie.
Trasa w-z - to dzicsi:)tki wiolo_
piftrowyrh gmae.hów, tunrl oraz most
11a. Wi~lc.
W-Z! Te dwie lite"" stały si" ha.„
„
słom ogólno_narodowym. Cała Pol5ł(::i.
budowała i bu:luje Warszawę. Jedycie no'iły u:;trój ludowo_dcmokratycz·
ny mógł :i:?odzi.ć taki ent·wje.zI:J., zmo_
bilizować wicloty;;l<;'.czną r.rnię pracow
ni1tó77, przeistoc::yć pol1kie ci:!sy pracuj~oc w jedną armi~ budowniczych.
" 1o:;·n lct wo f· t ~ ł o s1,ę
·
µ\Il
sz 1;o11~ n 0·01·wy
t cinyc l1 f onu
w~·c 11
s O r,1"
pr„"("
•,,
szkolą nmi-yeh, nicbywułyeh w Polsr•e
osiqgni<,'6. ł.Jost. na \Viśle wybudowa_
no w cif!gu 8 rnic ;ii~<'.)" Prieu w•j11ą
z'vµ:lowanic takic~o mostu poc·hlonQln,
by nic mni<'.i, niż 3 lata.
th!ll~·l·h lintlowniczych
widzit'li§my
na J'u·l'~rcR:c Oil:.n1do11-y Wu1·sznwy,
ktSry o<lbYł si\' w 6wicżo odrestnurourj idelldej atili rolitech11iki Warsznws!dr,;. ;r,,,bral Rię tu kwiat pohkiQj
;~1r1ry robotniczej.
Dolr,na1'jf\ rozmio_
ś<'iły się na snli obrad według powia_
tów i 11·ojcwództw, symbolii,u,if~c i.yw!}
:.;1·ogrnfr; now<'j Pobki. l\Ia~y prac11,
.i:iee 11·"zy~tkich minst i wsi prr.clrnzały Wnrszawic pieniądze, zebrnne na
fundn~z oilbndowy, posłoly materiały
buclo l;rną oraz bryi::ać!y budowm_
czyeh. Na non·e g:ni!chy warszawsk~e
złoż~·iy siQ cegły z Poznania i \\roc_
łnwi::i, z Krako1rn I Kato11-ie.
Ogromnej prac.v dokonnly przPds1ę.
bior~t11·u
budowlane „Bctonstal" I
„Mostostal". Dla robotników l chłopów stało siQ spraw~ honoru p:ilriotycznego przyczynić się do odbudowy
stolicy, C::latcgo też otwarcie •r1•asy

obronie wołno,cł
•
o
sum.1en1a i wyznaiiła

( p~„ zeq!Jąd pra§Q .sto1eczneiJ

Prasa warszawska omawia dzisiaj nad więrzącymi, k'&órych mogłąby 8»9l.
przerodziło się w Awięt,e ogólno_naronn czołowych miejRcach dekret Rzą.dn Itać krzywda z racji ich wierzeń reli.
clowe.
gijnych 'lub z powodu ich pri;ekona~
' Tri:imf odbudowy pozo~tajo w nie- o ochronie wolnośei sumienia i wyzna· polityczno.~połec!!lnych. Pekret rozta_
rozerwalnym związk"J z triumfem przy nia.
cza też opiekę nad niewierzącymi} bro
jażnt polsko.radzieckiej. :i; my, lnd11ie
„Trylmn1t Luuu' • w artykule p. tyt. niq.c ich przed w'flelkim nadsitiem,
.radzieccy, ~tóryąi dane było uczestni. ,:W ol>rnnie \volności sumietiia'' stwier przymu cm l1.1b zlj lll traktQwa!lil!m,
cz;rć w tlroczystościach, nigdy nie za.. dza, że dekret jest dokumentem pad_ r wrc~icio d()krct zapewnia calc1n11 lljłQ
pon.mimy wzruszajlłcyoh okri;yków na •n::..wowyn\ który powinien być znany łecz~ństwu, · porh!oniętcmu ogrof!lnym
c>.cść narodu radzieoldego, .Armii Rn· "''7>"s1!,·n- oby"· a telom. Dekret ten wy zadaniom atlbmluwy 1 l.n1ilo"~·· nic·
daio,cidej, tewarzyaaa Stalina.
pdnla JnJ.:ę w ustawocl:nvstwlo pol- zbęcluy spo\;(1j i kd - prze-.v!J.ując
A przeciez nrnjc~catyozua '!'Pas:! , 'hm, które w tej dziruii11ie nie oll_ z1:roY:e ~iła Dilfr.v;icdl~w~ .1,~ry <!In
W-Z w całym jej aruh!tektonieznym pc.wi1~d:11C _dotych•7as w•r'1Uczc~11l•j fZll tych, 11 ~ói::-;y b:;r t~:i ~pakuj i !~ci, 11·:zei=
eir;aie qaśni r11llg!j4y~h i w~·~y-1': 7ill.
bla~ku, to przecież tylko jedna z wie_· ,.„,,..ht<•'tl.
nic ł::\twowierneśei, usił:i'l-;':.lli ~c :~.
lu kart, wspaniałego poematu odbu.
Państwo L:'.dowo uwa!i11o stc3unel.t
orywntcla clo rellgli za s;izawę je.;o i;zy~ •
\\'iCITJV WSV\'·~c \'. że \'7:-. ~~y::~JJ, j:•·-'nic
dowy P?ls~1 I
.
.
1 wewnętr:::iych,
os<;bi!tych p!z:ekonań.
Pomy8lcc tylko, Jak wspanrnlę przed
pad~yc~·j1c · re·.~1izjo:qi:n
n•c;u ':n,
8tawia s:ę gigantyczne budowmctwo
i'uństwo Imdowe m:i. obowiązek ca1•· 1iłtioro r;:wy pr;;c.::1'.1 l';; · '=" - ri \Ona wybrzeżu mors.kim, w Gdyni i Gdań. Wile\ ·,;i; kai'lY rbywatel mógl w tl~l. cJcó iie przy p::!:i,, -~ e ·· :t :-:)~ o ? ..:~
, 1 m .,,
t!i k;:ir::;y~tr.ć z tej vrnlncś ~1 tu· "1ie1w1
s,:u.
n ..... a~ynie pod W;m;gawlł otwar
lno f'1c:':~~~ :'11l~1, t~·~ ·'.;/ c:i:t " :;~\, . .
1
.to nową potężną rozgłośnię radiov;ą.. i nie pozwo!lć, by by~a ar..::i pr·l'.c:.: ho- w Pc,l:ce z~.!n~t:1 i ~: 1::::.: J :.:n ~ .'H.
W. samej War;;zawie ent.izjazm :pracy gokolwiclt t w jaltikoiv.ie!t spc:ób ~~iP .it'Sl. ri'1wni.·.„. dln r;il~(~::o t•·r! 1.J111_
n 1·e sl•.b1i•.·e
ani· nn"' clJmiJę.
Nie od"t'· gwałeo.na lub ograuie:rn1p. 1 to jt1at eą, 7.u i hl n ::i „ r 1-ł w:.':y::.: „, .: : , 1:a_
c. •
"•
ulicy Marsz:>lkow_
istotą deltrttu z tlul11.
sierpi1i& lSHJ ez~~ą. jaYr.ai-e p::>1Hy·':..::~ J cl~ ... :~' ~:~cr,
81·ę da'"neJ·
"''OWUJ'e
"
"
0
ft-::er
sta. roku o acllrc~ię wolnctci e!!;-..:.ic1i::i t zllie~ł;i. ai~ w l:»:•j 1 ,~,~.peL.:a Ci~.
Sl'J
• Ę·J·, gło·wnej ..,,
• 1·1· 1i~udlomej
„
•T
rej ·warszawy, tęcz na jej miejscu bu· wyznania,
ł:::lueJt\ rcr.!~C'~'.;.!ej C-1'Li l.:!fi.'ll Czh
dllJe się nową, szeroką ulicę. Nie od~
Tę wol!;c26 iilUmiCnia chronią: prze. łalnc13.:
zi11inz: j:!C:i ·(o v·~·.t;:·~17:rnia
bt\dO'łuje się (zre:zT·~ odbudowa j3~t ~,isy nok.retu.
uo~uć rClirrljnych -prn::ciw P~.11J~7i'll, do
niemożliwa)
starych Nalewek, którei
„Daltretem tym - czytamy dalej w zac;-;11icnia. . ~~c::t:a1"ów r.:i~l•y J' ąń
za;iorcy n!en1ieecy pueobrazilt w get.l. ·" 1 ykulc - Polski\ I.udowa nawią!n· stwem a k()ś~ic~zr.i.
to, w aren~ męczeńskieJ ~agłady i bo l je cle najptękniej~:;;ych tradycji naro_
W tej 1y~u~.rH og:or~o~y io:it11ł d~.
haterslne3 w:i.lki ~ydów, następnie zat · r!c1.y"J:\, Ol:.rs> wo!:;0§oi I to!crancj1 kfet o wclnctici •umic;1;a i Wyiln?.Jtill.
do~z::.:~tnie zb:ez:i.•!l. Na porosłych tr;i. rciigi,iuCj w wicku XVI był zi:r~zem
To posu:1ii;l·:e r1~d11 p0dyktow;1.nc
W!) W'zgór1rnch z m111h1 ceglanego b"1dn- ol.uesein nnj·_-;ięlipzego i·oswoju p<U\- jest ocs:rwistą esnl:ą, o d6bl'<> ln!!.ju,
je Fil! nowe mi113te·ogr6d. Z?wazird o. ' stwa. pohkiego, ofir11i;em
r-0.r:kwitq a :rn1·a~em tro~lr'q. o praw~ kon;;tyi;u.
toczyły Watszawę pierścienięm
nowe. Jl::\U!~ i oświ.aty, olm:aęm b11jnf)gq V.y. eyjn:J wierzących t niowicrzący;:h. To
daiclnico, o~iedla i kolonio, na Mirra. eia lrnlturalnep;o. Crn~Y, reakcji w-y· pomui.~ie podył>:towarie j3Jt kolliecz~
nowie, ~olibor::m, Mokotowie - IWl~- Zl.łanJowlj, które potem nastąpiły i nokią .eaba:;rpiec::eęia 1tr:-.j·1 pr!:ed in·
chy spół!lzielcze dla robotników, in•e- zri:weczyly wolność i 1iolor;mcj~ reh. trypmi zagranicznych oś1•odkó;v, !>;to.
Ugencji pracującej, jasne i obszerne, giJnij, związane są ści~lc ,r; olcresem u. re, jawnie sprzyjają" cd;oc1zcniu Nie.
mille napastn!CHyct1, jed::wfić n1olee:.eń.
:oe wszelkinJi .....wygodami, tona.,oe w zie- padku Państwa Pol3kiego."
le;ii.
Dekret kładzie k1•cs propagandzie stwa polskiego u:lt;!ją, rozb!6. 'l'o posn·
Szybka 01Umdoua Warszawy w no. rc11kl-yjurj, której ulubionym argu~ n:ccie Rządu, i;warnnt11j11cc pcłnł swo_
WY11l stylu ~oejaliatyczny111 stała aię mer.tern hył rzekomy brak 110J1106c1 re· bQdę wyzaania i poszanow::.nia. uczuć
unil:mo:U\"7ia
gouząc~
możliwa da!ęlti odpudowie i reken. ~l1gijnrj ~ Polsee. Kn~yżnje llam111r/ relit:;ij::iych,
~k.ltCji pn;emy~łu na no>Vych 1ms.1. tych wal!ystld~h. kt6ny prób(lwali lP, wpr;:<,?ganie religii do we.lki tJ!llilycz.
dach B·~<:jalistyczuycll diu~ki pr::;el}H. ,,-olnr.'ć ograniczać Jub usiłowąli .jeJ :qej, godzącej w ogróm:iy wysiłek pol.
akich maa ludowych. J: cUatf)go dekret
dovne ca łi:-go J.la:ństwa. Ocllmdowuje .1ad;1~ ,.ć
.
się War~za-q~ w błyskawioimYJll tem_
„:tyet~ Wn~eaawy•• w artykule pt. o wolności sumienia i vryz:i.'.1.nia wszyscy uczciwi i pa.triotycmi Polacy
pil.'I dlategl'!, żę QdbndQWą anajd'.l.le il\ę „Sens dekretu", pi~ze;
w rękach bt\down'cayoh n!lwej Folnki.
„Dekret ro,11taeza opiolll! państwa prr:yjmą, z uznaniem.''
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do Polaków·. po niemJecku
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Z kościoła idz.ie najgrożn'.ej
szy sztl,łrm na polsk:e wsie. Polski chłÓp budował kościół, wzno
sił go w mozole na chwałę bożą,
' składał ciężko zapracowane fenigi, po · to, aby go dZ:.siaj stąd
wyrzucano, aby każdy ślad polsko~ci
niEzczono i plugawiono.
Tak spod krzyża rozbrzmiewało
coraz bezvnględniej: ausrotten.
Kl'Zyżem karczowali dusze polskie w im'.ę Chrystusa. l nie było mocy, która by rozlufoila pę
tlę duszącą w imię ewangelii
- polskość rękami kleru niemiec
k:ego. Nie było mocy, aby wyrwtić ten krzyż z rąk zaślepfo
nych w kościele, w którym win·
na panować pr<nvda, miłość
i sprawiedliwość.
.
• Nasi sąsiedzi w swym moi·der
czym pochodz:e „Drang nąch Os ten" nie ustawali. Dawniej czynili to krw:ą i ogniem, dz;giai
czynią katechizmem i elementarzem. Ą ta broń okazała się sku~
teczn:ejsza, bardziej zagładę n:o
sąca, niż ogień i żelazo. Wieś za
wsią, próg za progiem, miedza za
miedzą ~zedł pochód gerrnaniza~
torski, aby dotrzeć do gran'.c,
skruszyć je i wytęp!ć tych, któ~
rzy wciąż wkorwnieni głęboko
tr\vali i świadczyli, że są na polskiej ziem:, że o polską duszę wo
jują. Lud polski w koeciele nie
znajdował obrony. Na śmierć ska
zany był lud w kościele. A żoł
nierzy do tej szturmówki wyrablano pod komendą kardynała
Bertrama w seminarium duchow
nym we Wrocław:u, a nawet w
seminarium śląskim w Krakow:·e„. „Zdawało się ~ mówił
ksiądz po,lski ie czynniki duchowne skłonią si!'l do zgjęc'.a się
tym zagadnieniem, ważnym nie
tylko ze względów narodowych,
ale przede wszystkim ze stanoW.:ska wia1·y kato:Yickiej, która
stała się narzędziem n!e · walki
o dusze chrześcijańskie, ale o du
szę polską ludu śląskiego'. Lml
słał prośby, błagał o ratunek, ża
lił się, że w kościele najbardziej
go krzywdzą. Zdawało się, że
kr:zylt wynar6dawia.nych, mordo
wanyeh, wstrząśnie murem waty
lumu, że Watyllan weźmie w obronę uciśnion~·ch, że ewanfl'ellą

zasloni pneśladowa1,ych. Kamie
hie Watylum\1 były głucl1e na wo
łania polskie i milczały. I n11daJ
najsroższe e!·o sy padały z kościo
ła, największe spustoszenia czynił tu kler, a kuźnią tych działań był episkopat wrocławski, a
kardynał Bertram nadal był nie
mleckim młotem zmienionym w
krzyż, walącym w p'.erś wierzą
cego ludu, chcącym zdruzgotać
serca polsk!e. Hitleryzm i kler
w jednym szeregu, szturmówki
zjednoczone wSipólną wolą, wspól
nym celem; zniweczenia polskiego żywiołu.
·
Tu godzi się wspomnieć o jednym kapłanie, którego nazw!sko
należy postawić w szeregu nazwisk najbardZ:ej zasłużonych
dia Polaków w Niemczech. Mówię
o księdzu ,dr Domańskim,
~robos=u Darafii, leżącej daleko

północ.
wieś,
było
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Zakrzewo, wzorowa
drugim L!skowem,
twierdzą polskości ! kuHury. Kie
rownik i budoW!liczy tej wsi ks.
Domaf1skl, to postać niezwykła,
to najpromienniejuę na7.w!ako
wśród ludu walczącego o słowo
polskie, najszlachetniejszy ciło
wiek, najofiarniej$zy i bohater•
skl, idący w pierwszym 1zeregu,
najw!ePn!ejszy sługa swego lu„
du, stojący na c.zele Polaków w
Niemcz.ech. Zawaze cechowała go
odwaga, nieustraszoność.
Nie
zważał na groźby, kule, ale niezmordowanie wypełniał obowląz
ki jako kapłan i jako Polak, W
czasie najsroższych gwaJtów i ter
roru należał do tych tak n!el!cznych, którzy bronili krzyżem
i ewangelią wstępu przen10cy do
świątyń. W jego przekorianiu ko
śclół był ostoją polskości, prawdy i sprawiedliwości.
Był ks. Domal'lski
jak złom
stali wewnątrz płom!eniący Pol
ską, Twardy dla siębie w wypeł~
nianiu obowią~ów, twardy dla
drugj<;h, a przec!e;i tak um!łowa
ny przez wny11tkich, tak czczony
j11ko budziciel, obroi'ic11, nauczyc'.el i s;o:lachetny człowiek. l'ilie
doczekał żniwa, plonów swej orki i siewu. Umarł w kw:etniu
l939 rolrn, zadręczony przez swo
jego wi\{.arego ks. Mehrstmana,
:młodzieńq1 29-letniego , gestapowca.
listopadzie pod przewodni~
ctwem ks. Dornańsk!ego,
wyjechała pielgrzymka Polaków,
mieszkających w N:emczech, do
Rzymą
Wlękswść uczestników
stanowilX> Opolskie. Ambasada
niemiecka,
mająca
olbrzymie
w.pływy w Wąty}tanie, sp.rzeciw!a
S!ię najbardt!ej stanowcw,
aby
papież
przyjmowął
obywateli
Rzeszy jako Polaków. - Równocześnie zażądała przez usta ge.A
stapowca von Klebińsk\ego, aby
Ojciec święty przemówił do p'.elgrzymki po niem!ecku. Dla polskich rzesz, widzących w papiestwie jed~'lą ostoję, szukaJących
tutaj pociechy, pokrzeplenia, otu
chy, takie powLtanie byłoby naj~
boleśn:ejszym ciosem. Na wiadomość o tym ks. Domański postanowił
wybłagać
zmianą
tego.
Wówczas oQ.ibyła si~ pam:ętna
rozmowa prezesa Związków Po.,,
laków w Niemczech z ówczesnym
sekretauem Stanu, dawniejszym
·nuncjuszem papieskim w Berlinie,_ serdecznym przyjac!elem ar
cybiskupa wrocławskiego ks, Ber
trama.
Sekretarz Stanu oznajmił, że
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p!elgrzymka katolików z Niemiec
gqstągi łask\ wstąp!tm!a
prl':ed
obl'.cze ,zastępcy Chry,..siusa, ale
pod warunldem, tę· ten powita
ją po niemiecku. Wtedy rozegra·
ła tlę w1tn.l\lall\C•, pełną drama
tycznego napięcia scena, tak bar
dzo przypom:nająca odwiedziny
Mickiew!czą u papieża. Wtedy na
przE\ciw mocarza Kościoła stal
Mickiewicz - bunt w imię e~o
wieka. Tutaj stal polsk! kapłan,
proboszcz z11p0mn1itne.!lo zakątka
najwiern!ejszy syn Kościoła, pył,
proeh, wychowany w bezwzględ
nym posłusźeństwle dla władzy,
równoC2eśnie jednak pełen odpowiedzialności wobec ludu powierzonego jego pieczy. I św.!a·
domość tego wyłamała kraty dy~
scypllny, napełniła mową, mają
cą w sobie płomlen:e.'
- Przychod:l.imy skołatani, udrę<l2eni, prześladowani, po· sło
wo boże, po pociechę, po pram!eń
na długą wędrów.l{ę po
mrokach, po moc w walce. Kościół jest ostatnlm naszym ratunkiem i przystanią.
Miał prośbę, zaklęcie, a te nigdy nie przekonują. A tutaj choć
'Qy piorun padł, ioby nie skruszył
woli najwyi$zej, ogłoszonej w
:mię posłuszeństwa. Więc sekretarz Stanu Pacelll nie ustąpił, a
tylko po rait drugi powtói·zył gło
sem 'łagodnym, uświęconym, ale
nie znoszącym sprzeciwu, ale rzu
cającym na kola.na. że papież z
· wy~zych względów p:rzemówi po
niemiecku.
-- Ale nie ze względó\v bqżych,
n!e w tratę sprawiedliwości wy):mchnął ks. Domański, ao
gdyby Chrystus ...
Chrystus?.„ spojrzenie
zimne, druzgocące, przytłoczyło
wiejskiego proboszcza.
- Błagam w imieniu Chrystusa Ukrzyżowanego, na jego mę
ki„. Lask;i. - Ka. Domański zawsze twardy, nie zg'.nający karku przed nikim krain Chrystl.lsą,
terąz pod brzemien:em odp0wiedzialności wobec swego ludu ugiął się, padł na kolana przed wy
sok-im
dostojnikiem
Kościoła
i z·i.\1lżając łzami z!mne, marmurowe posadzki, błagał o litość, u
najmiłosierniejszych stóp
kładł
lud skrzywdzony, skazywąny na
wytęp'.enie i ostatnim
głosem,
drgającym ):Jólem i rozpaczą, wo
łał:

Wynaradawiają, spod krzy. rozbrzmiewa „ausrotten" i
„Siogreich wollen wir schlagen".
- Musisz w pok.orze wysłuchać
i spełnić powinność swoją jako
ża

-

gabinetowy w

~elgii

BRUKSELA (PAP). - Misja de- tworzen:a niądu koalicyjnego z. ka:premiera
belgijskie_ tolików, socjal:s1ów i liberałów zago Gastona Ęysken.sa sf()['mowan!a kończyły się niepowodzeniem z ponowego g,1binetu, który by zastąpił wodu różnicy zdań w „kwestii krórząd Spaaką ~ł\oń02yła ąlę nlępo lewskiej''·
Katolicy, jak; w!adamo,
wodzentem, Tym samym krnys ga- wypowiadają s.ię w powrotem na
binetowy w Belgii w;vwołany dymi- tron króla Leapolda III, zl1ońb:o
ilJą
rządu
Spa.aka po wybQracb nego \~ółpracą z Niemcami, p·:xł
czerwcowych, trwa w dalszym cią czas gdy sooja.liki I llberało"°ie ..,.
gu.
,małymi wyją.tkam! domagają się joEyskens ośw.ladEZ~ł, że ,próby u- go abdyka-0jL

sygnowane~o

kapłan,

jako sługa Kqśc:Oła.
· - Nie wolno mi r.aoominać, że
jestem sług\ lU\lU_ fq-lsk,lego, !tapłanem polskim,
jego obroncą.
We mnie ŻY]f\, w kaiłdym czynie

l)l"zypomina)ą

moją

powinność,

nakazy wypowiedziane przez; św.
Pawła do Korynt:an: „Czyż podobna, aby kto z waa cierpiał, a
ja nie miałbym tego odczuć?".
Przemówienie po niemiecku bę
dzie nigdy niezagojoną śmiertel
ną raną m!l!onoweJ rzeny Polaków tak oddan eh, tak służących
Stolicy Apostolskiej, będzie ogło
szeniem zwycięstwa władzy hitlerowskiej nad lud"m. tak wierzącym w prawdę i ,sprawiedliwość, tak walczącym o pacierz,
o pleśń, o słowo miłość, Bóg, ewangelia wymawiane po polsku.
I one zostaną zdeptani Ręka pa
pieża, w której wyznawcy wldzą
rękę Boga, przelueśli lud polski.
- Po3tanowiono jest... - Nie \volno tego czynić - ks.
Domański
c:erpiał
cierpieniem
Polaków, um~czonych krzywdą
i teraz razem z ludem. Sląska,
Warmii, Westfalii czołgał się w
prochu i głosem miliona wola!
po wlele razy: L'.tościl Litoścll
Zakllnał wyrazami, które by m-0
gły poruszyć skałę, podpalić kamienie,
Cz.łow!ek pozostał głuchy, jeno
krzyż na piersiach ro~błyskiwał
złotem.

-

Ojciec Swiąty i1św.ięci gwalt
i z najwyższego tronu ubłogosła
wi słowa niosące śmierć: „ausrot
ten"I Wympże imię Polaka-katolika, potępi męczeństwo. Tysiące
wiernych synów, przew'.ezionyeh
do Stolicy Aposfolskiej, niszczonych do ostatniego drgnienia llol
skiego, woła o łaskę.
I);s. Domański
przywykły do
posługzenstwa, wychowany w dy
scyplinie, nie mógł zerwać s~,
stanąć z pięściami zaciskającymi
krzyż, Jako oskarżyciel imieniem
m'.lion.a żądać praw smawledliwości. Nie mógł zawofoe słowa
mi Mickiewicza, bądź obrońcą uciśnlonych, pe.łń nakaz wojują
cego Chrystusa. Z tru;lem powst~ł, niejako wysza1>pał z
murów swoj~ ciało, wydźwignął
jak bryłę skały, kryjący płnc2;
i boleść, zgarb:ony wyszedł, dźwi
gający krzywdę swego ludu.
PQlacy w trwodze i w nad~!ei
czekali na przybyciP ks. Dom:i:\sktega. Kiedy ~lę zjEP.'>'ił, r<>::g1.
n;r.zkowime spojrzenia wsz)istkieh zebranych spuczęty na jep
wargach. Un!ósł glowę. R'.l1ch"·
lił rąmior.a, Jal;ieś sło',YQ ro::l:lQ

mar-

?e

się

ui.tłucwne

spądająrymi

łza

mi. Nle wyrzdd go. Z'l~l:al.
Papież Plus XI przemówił do
polikiej p!elgrzym)ri po nlemle:!kt1. Rac~il Stąpu okazala się m'Jc
11iejsza niż Chrystus, nii Galeota, niż cierpienie za ukrzywd::'.anegp człowlclrn, więc zwyciężyln,
Dz:i;.ło sh1
to w fo;topad;;!~
1n3 roku, w pól r'.lku po rewolucji hitlerowskiej, zagrażającej
znlszc.ze~iem

ew"'.n"'elii,
kii;t

św:iata, 1 b1.łrzen:j,li.g}
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Wędrówka
po województ.wie

rozmach·wodbudowie stolicy

Imponujący

ZMP-owcy Z BLICHU
WYRóżN"ILI

§tUJlerdzila 1J1J9cieczlka PZPH' nr 29

SIĘ:

Jury Kra joweg o Konkursu Arna
torskich Zespołów Zl\1P, na elimi
nacjach we Wrocławiu wyróżn ił y
chór ZMP przy Liceum Rolniczym
w Blichu pod Ł owiczem . Wyróżnia
ny został również św i etli c o wy ze
spół inscenizacyjny ZMP z Malko
wa i Kościerzyny z powiatu sieradzkiego, Część osób z wyr6żnio
nych ze społów ZMP wefmic udział
w Swiatowym Festivalu Mł o dzieży
Demokratycznej w Budapeszcie.
Obecnie przebywają oni n?. obo7.ie
szkoleniowym w T ur czynlm, skąd
wyjadą do Budapesztu.

Warsz~.wa po tak strasznym zni
Po całodziennym pobycie w Stol '. cy w późnych godzinach wle
czornych ub. niedzieli powróciła do Tomaszowa wycieczka pracow
Trasa W-Z - przepiękna tra sa, szczeniu pr?:ez hordy hitlerowskie
ników PZPW Nr 29. Dziesięciogodzinny pobyt w Warszaw ie oka- 'l:ącząca Wschód z Zachodem, jest odbudowuje i rozbudowuje się w
zał .się za krótki wycieczka z braku czasu nie zwiedziła cale chlubnym świadectwem pos tępu, szybkim tempie. Cały szereg do:go miasta, l\tóre dźwiga si~ ,szybko z ru'n i zgli,szcz,
ofiarności i wytężonej pracy cale mów m 'eszkalnych zostało już od
go narodu polsk ' ego. Trasa W-Z budowanych od fundam entu. Zo
Łazienki były pierwszym miej- pobytu w Stolicy wycieczki z P. wraz
z tunelem budową swą stały wybudowane mosty na Wiscem w Warszawie, w którym po z. P. W. Nr 29 Muzeum Narodo- wprowadza zwiedzających w po- śle. Wznies iono szereg pomników,
przyjeździe zatrzymała się wyeie we zwiedziło kilka ty.si ęcy osób,
dziw. Ruchome schody, ł ączące odbudowuje się zabytki h'.storycz
czka. Łazienki swym urządzę
* * .*
Trasę z przeciwległą arterią sta- ne, W trakcie budowy znajdują
Tn:ec:ą niezwykłą atrakcją dla nowią również dokument
n· em, czystością l porządkiem,
nasze- si~ gmachy urzędów państwo
KOMU WINSZUJ!!l.MY
wielkością zajmowanego terenu, wycieczki było Muzeum Wojska, go postępu i osiągnięć na odcinku wych, buduje s: ę nowoczesne osie
I"<nktlz. dnia S sierpnia. 1!}49 r. bogatym drz<:iwostąnem, nieskala zna~dujące się w pobliżu Muzeum
dla robotnicze.
rozbudowy Stol:cy.
Dziś : Emiliana.
nym reką ludzką wraz z zabytka Narodowego. Boeate w zbiory naj
*
•
*
Olbrzymi rozmach w prowadze
mi historycznymi wywołały u wy rozmaitszego rodzaju sprze:tu j uWystawa
w
Zachęcie
była
ostat
niu
inwestycji widzi się w każ W BRZEZIŃSKIM ~N IWA MAJĄ
cieczkowlezów uczucia prawdr.i- biorów wojennych od najdawniej
'. 1. ' .żNDr..JSZE TELEFONY
SIĘ1 KU KONCOWJ
wego zachwytu i podziwu. Cheia szych l~t - Muzeum Wojska jest nim etapem naszej wycieczki. Ob- dym miejscu Stolicy.
['~.r:i 3 Pożarna - O
razy
Matejki
przykuły
Mimo
niesprzyj ający ch warun•
do
slebie
Pełna
wrażeń
i
zadowolenia
wy
bardzo
ciekawe
i jest nieocenioło się dłuż.ej pozo.stać w pięknym
E:cm!s ariat M. O. - 63
parku, ale chęć dalszego zwiedzę nym źródłem vriadomości dla ba wzrok uczestników wycieczki. cieczka pracowników PZPW Nr ków atmosferycznych, akcja żniw
Zar;qd Miej~ki -'- 66
nia Stolicy skłoniła wycieczkę do d:i.czy rozwoju techniki wojennej. Obrazy „Bitwa pod Grunwal- 29 odjechała z Warszawy z głebo na w Państwowych GospodarP. C. K - 112
opu:izczenia Łazienek. W drodze Wielka jest frekwencja zwiedza- dem", „Kazanie Skargi", ;;Rej- kim przeświądczeniem, że tempo stwach Rolnych w powiecie; brze
Po1otowie Ub. Społecznej - 10
Ogółem
do Muzęum Narodowego wyciecz j ą c yc h Muzeum i tu należy stwier tan" i „Konstytucja 3-go Maja" prac przy odbudowie Stolicy nie zińskim dobiega koi'1 ca.
D vorzec Ko!eio'~'Y - 97
ka zatrzymała s'ę y:m:ed Domem d :>.ić , że aby poznać pochodzenie i stanowią drogocenne zabytki z zmalej e i że w latach najbliższych skoszono w m ajątkach 500 ha ży
Telegrar - 213
w Warszaw:e nie zobaczy się już ta i 98 ha pszenicy. W akcji żniw
Centralnym PZPR, podziwiając o w\ ek uży wania ró żnego sprzętu ząbesu malarstwa rodzimego.
p ztiR - 4
grom prac, jakie zostały jui wy- wojennego trzeba Muzeum zwie- Wystawę obrazów Matejki zwie żadnych śladów po strasznym jej nej w majątkach p aństwowych
r?.PB - 23
czynny udział brały ekipy robatni
d~nją codziennie l:czne wycieczki. zr.iszczeniu.
kon&ne przy wznoszeniu tych o- dzać przez szereg dni,
cze z Lodzi i z Brzezin. które prze
kaz!llych obiektów, Dom Central
pracowały w polu 1.668 robocz-0ny składa się z dwóch 5-cio pięt
łódzcy rowych bloków, budowanych we Na!il hores ~ondencl piszq
dniówek.
dlug najnowszych zdobyczy archi
ZGIERZ OTRZYMA
te-ktury l z prz:vstosowan· om do
UNIWERSYTET POWSZECHNY
Ęalnicy w województwie łódz wszelkich potrzęb czołowej Par'
W Radzie Związków Zawod0kim przystąpili do masowej budo tll w Polsce Ludowej.
wych w Zgierzu odbyło się zebra
wy silosów. Opróez 2!'5Q sllei1ów
*
*
Związek
Samopomocy Chłop- rozdzielono kredyty nawozowe, takich lub innych powodów padł
nie działaczy związkowych z tere
betonowych, wybudowanych w o\V Muzeum Narodowym wycie- sklej w Pajęcznie p~jawia du;~ri I\redyty te wyrażające się sumą danemu gospodarzowi koil krowa nu miasta, na którym omawiano
kresie wiosennym or., w najl>llt~
Przede
wszystkim 300 tysięcy złotych rozprowadzo czy trzoda.
cika zwiedziła Wy:itawy Mickie- aktyvmość.
.
sprawę otwarcie w bieżącym roku
szym czasie założonych bydzie
wiczowską i Pu.w:kinowską . Inte-. wi ęc Zarzqd Gminny zajmuje się no przede wszystkim wśród mało
Związek
Samopomocy C,'hłop Uniwersyteb Powszechneg o w
1.200 nowych sl105ów.
resujące
i poucza,iące Wystawy sprawiedliwym r::>zdzidem lcrecty- i średniorolnych gospodarzy. Za sldaj dopilnowuje również. aby n1.
Zgierzu. Powołan o komit
Ęolniey mało i średniorolni bu ui.poznaly wycieel':kt: z ży ci e m
i tow nawozowych, pracą spółdziel udzielone kredyty chłopi taknpili . terenie gminy Pajęczno i Rząśnia zacyjny na czele któr egoet orgeni
>tan1ł
dujący silosy otrzymują
ni\ tan twórczością obu geniuszy naro- ni, punktem skupu żywca itd.
\ nawozy fosforowe i azotowe w dóbrze. przebie?"ała pomoc sqsiect~ tow. ~rontcz ak I gnacy, Ustalono,
cel po 6 tysięoy złotyeh kredytów. dów słowiańsk '. eh.
Dol;:ładnych informacji o pracy miejscowej spółdzielni ,
Ró•vnież ka, Mimo bowiem, za złe wanm~1 że Umwersytet Powszechny uruKredyty na budowę silosów w wo
Muzeum Narodowe zwl e diają Zarządu Gminnego ZSCh udzielił w takiej samej wysokości rozpro ~tmosferyozne P1:Zll~wały r.lwJę chomiony zostanie w Zgierzu już
jewództwie Jódzklm wynoszą 7 codz' @nnie liez\1e wycieczki z ca ni:.m tow. Gnrblec Michał. W nierw wadzono kredyty na zakup inwen z~iwn~, Jedna~ ~z1ęk~ poi:-ocy są w początkach wrzzśni a br „ przy
milionów 11łotych,
łego kraju i zza granicy, a w dniu 1>zym rzędzie dowiadujemy '3ię jnk tarza żywego, w wypadku gdy z ~1edzk1ej w. l~vieJ. c~ęso1 zzęte 1Jo cz:ym wykłady odbywać s i ę będą
\
:IQ zostało JUz zw.ezione do stodoł .
dwa razy w tygodniu w sali Zw.
N;:i. terenach, gdzie zboże :i:onta
Zawodowych, Nauka trwać będzie
ło jn.ż zżęte i zwiezione do stodół,
pi•zeprowadza się zaraz porloryw- trzy lata i obejmować będzie zak! i sieje się poplony, Również i kres dużej matury z wyłącz "'!n l em
tutu.i dzięld pomocy <;ąsicdzkie j nauk ścisłych. Zapisy na Uni ;ver
sytet Powszechny przyjmowane
prace
te już są na ukończeniu.
Należy
uruchomić łaźnię
przydzielić
Ponadto Zvriązek Samopomocy bQdą od 15 sierpnia br. w sekreta
riacie R'ady Zw. Zaw. w Zgierzu.
Chłopskiej
przyczynił się akt-'>Vuszkodzeń
i
zmniejszy
ilość na- u nas braki pod względem higieny
Stwierdzić naleiy,
że
jeszcze cowników drużyn parowozowych
nie
do
kontraktacji
trzody
chlew
praw popielników w remizie.
i bezpieczeństwa pracy. Zatrudnie
nie było ani jednej narady wy- z niekł"amaną radością.
Maszyn;sta Kołakowski wystą
twórczej pracowników parowoObowiązkiem druzyny parowo- ni przy myciu parowozów pracow nej na rok 1950. Rezultatem tJgo
zowni piotrkow~kfej, po której w pił z projektem zbuelowania pó- zowej - oznajmił ob. Galuś jest nicy powinni otrzymywać ubrania jest wykonanie planu w 14 7 pro~
ZSCh zorganizowril na
ich praey codziennej nie nastą łek na walizki w dvż1'1'f"' r!h m a- ażeby każdą zap'saną pn:ez siebie wodo-ochronne.Zastosować to na cantach.
pow. radom szczań ski m
piłaoy zmiana Ila ~epsze.
Rzecz ~zyn'stów. Z p~wodu hrak 1 1 ·,i~k naprąwę (;f opilngwali, .aby była leży równ ' eż do pracowników, swoim terenie 24 grupy prr:idncen
W roku bieżącym w powiecie
jedna}( polega na łYHI, al:>y po~ ol:>sluga parowozów stawia swe ona w remizie należycie przepro- pracujących na zapadniach, gdy~ .tów roślin przemysłowych, :;rzody
radomszcza11skim prowadione są
prawa która następuje w pierw- walizki gdzie popadnie, często wadzona. Jest bowiem niepożąda- z powodu specyficznych warun- chlewnej i rogacizny.
Obecnie Związek· Sami:rpcmocy na szeroką skalę roboty drogowe.
szych d~iach utrzymywała si~ do pr:ewrac~ją się t>nę ila ;;Ęutok nym. ażehy z pCl.-w.odu _,niedoldad~ k6w niszczą oni swoje ubrania.
Chłopskiej ')rzyi;tąi:ił do P"pular.y Plan, który jest już częściowo wy
czego · bywają wypadki, że jedze- nege wyk;onania roboty te zapikońca 'miesiąca.
Na zakończenie ob. P iaskowr-:k . zac.1i budowy silosów„ W ' z.'.lych konany przewiduje naprawę dróg
nie
które
pracownicy
m11ją
'
.
1~
Niemniej jednak z każdym mia
sywać w obcych parowozowniach. zaapelował aby \ :&zystkie pomy- punktach powstają 'J)Okazowe silo na odcinku ponad 20 kilometrów,
Dezorganlzuje to prace innych pa sły racjonalizacji
siącem po każdej
odprawie wy- lij!:kaeh wylewa się.
pracy pra- sy, które wykazują gosp·.lda.;•zom naprawienie 90 tysięcy metrów
W toku dalszej dyskusji poru- rowozowni, ponadto staje s ~ ę przy cownicy
przedstawiali
odnoś korz:v ści z polliadanin własnej ki I kwadratowych Jezdni, budowe 70
twórczej bohiczek jest mniej i pra
szone zostały n1gadn~ -'1ia y:o- czyną opóźnień pociągów.
nym organom. Pozwoli to na ko~ Ezarni,
ca idzie sprawniej.
mostów, oraz 34 mostków .
dukcyjne. Ob. Stachera za-propoNale:1:ało by uzupełnić - zabrał lejne ich załatwianie i rejestrację
Korespond m1t „Gł-su"
Dzięki temu stan dróg w powie
Na ostatniej naradzie wytwór- nował ażeby w parowozowni wygłos ob. Centkowski 1\1. l\f,
cie znacznie się poprawi.
istniejące 1p_rzeprowadzony--11 ud nf, 1rnn 1l<'i't.
czej pracowników parowozowni znaczyć specjalnego pracownika,
omawiano wiele bolączek. M. in. który l:)y się zajął wycinaniem
maszyn· sta ~iedźwi~dzki poru- brakujących uszczelek z klingerytu. O:;iąg;1ie . się przez to - oszył 11prawę uruchomienia łaźni
znajm~ł ob. Stachera - podwójną
ila drużyn parowozowych. „Przy korzyść. Po pierw11ze pozwoli to
jeżdżająe z drogi c~lowłf>k rhętnie na oszczędną gospodarkę cenn y::1
by się umył n'estety jednak, z pt> klingerytem poza tym uspnwni
wodu unieruchomienia ~ .: źni uczy samą pracę, gdyż w wypadku ·,· ~
nić tęgo
nie można . Sprawa ta peracj i wy.starczy tylko sięgnąć
Klasa robotnlc;;:a już niejednokrot rolnym chłopom w walce z boga- dla pracov.mików tego zakładu, I roli zapewnią całemu narodowi byt
jest pilna i nalei ało by ją w naj- po odpowiedni rozm '~ ' ll'l:>::::cli' ' nie dawała dowody bezpośredn'.ej czem wie js)tlm. Ostatnio sojun ro- pierwszym! gośćmi byli właśnie i dostatek.
i sprawa załatwi ona.
bli ~ sz:~· in c·:;r ·i" „ - 1 ·· ' vi ć,
Tak. Chło p l robo tnik s ą dz'. siaj
pomocy chłopom, Wystarczy tu ehy botnicza-chłopski znalaźl najpeln'.ej chłopl z wy ż ej wymien!onej gminy.
Ob. Kosiacki zaap :::lował do ze. ba przypomnieć, jak czynny udział szy wyraz w „ruchu ląezn o~ ci rnla·
Zaznaczyć należy, podkreśbl
W tydz!eń pófolej dobrysz;yccy śc '.ś le zwi ą zani. Oni razem w znOJ·
ob. trcdźwiedrki - że nie wszy~ branych ażeby \vpłynęll na dru- bral: robotnicy w podziale odebra- sta ze wsią". nuch ten na terenie rolnicy gościli praoow11 ików huty. na.i pracy wy k u wają lepsze jutro
scy pracown;cy ml'lją możność n11 żyny parowozowe l<tóre winny do r.ej obszamikorn ziemi - w prze- radomszezań sk;m io;.rodził się ~amo Ten o~tatni wyja ;:d mi ał niezwykle dl11 całego narod u, Qni ofibudowuj <J
leżytego wymyc'. a aię w domu. pilnować aby pop ' elnikl na ka- prow11dzeniu reformy rolnej,
jak rzutnie, przyb i na,iąc charakter ży uroczysty Charakter. Pei uroezy~1ej i przebudo w y wuj ą nasz kra.i. Więzy
przeto uru :::J10rn'eń·e ł:ifoi powita nale były dokładnie czyszczone. ciągle pomagają
wiołowy. Z poc?. ątku łą c.mo ść ta po akademi!, Chłopi wręczy li robotni- łącz;:ice nias y robotnicze l chlopski e
małoi
średn'.o·
ne by!oby p r zez wszystk' eh pra- Pozwoli to na un · k nię ::: i a w ielu
legała jedyn'.e na wyjeżd żaniu ek!p kom symbol '. czny snopek zb CJ ża , ja- są s:Jne i n ie ro zęrwalne , gdyż łączy
technicznych, czy iirtystycznych na ko dowód, że miasto nie o<lczu je Je wspólny cel, któremu na im fę Sowieś, czyli ie ograniczała się do po- głodu, że oni swą cię ż ką pracą na cjalizm.
(w)
mocy raczej fachowej , P óźn iej przy
brała ona nieco inny charakter i O•
becnie nie ogranicza się jedynie
do pomocy fa chowej. Robotnicy
vtspólnie z chłcpaml omawia j ą ne~
Pokazy gospodorstwo domowe-,o urządza Uga Kobiet
'.ffiflf
t·eg aktualnych za g adni e ń . Wyja9
&nia.j
ą sobie nawzajem, na czym
mlodz leżowym' , polega soej
Uhli
„:. ~ ~· Ilf ® f!JFJ ® .
Plenind ze 1eżą na ulicy. Gdzio użytlcowych, Skladnicami tymi spol ~ c zny mi. i
al !styczny stosunek do
musi
czuwac,
aby
nowopowstają·
mają
być
Gmlnne
Spółdzielnie
Sa
s i ę obró.:: lć, gdzie stąpnąć, wszę
pracy
itd.
Z i nicj ąt yw y p!otrltowskiego od- nie ż w kole Ligi Kobiet przy ZZK,
dzie wi dać leiące lub sterczące n10pomocy ChloPIJki flj. Na ter en ie ce skład ni c e nie spały, jak to wi
N!ezb s pr zyja j ą ce lato na p a wało dzia łu Ligi Kob:et ~org an izowa ne szwa lni przy ul. Stalina. oraz w Go
dać z ich· początkowej akcji. Nie
każdej
składnicy
powstają
nowe
Im. wały i kav.r alki żelastwa, drulicznych rolników tr oską o wynik zostaly ostatn io na teren ie na::z2go spodzie Ludowej.
tu, bute !e:{, szmat i inn ych warto kornitety akcji zbiorki złomu. Per robota pap erlrnwa, ale stały i bez
po ś re d n i kontakt z terenem, afi- zbiorów. Tę tro s kę dzielili także ro- miasta pokazy gospofl ars twa domości ow y ch przedmiotów. Ileż żyle sonel gmlnnych spółdz'elni na sze
N iez a leżn :e
od tego wyg łoszono
tek, pud e 1~1c, po paście, po kre- ściodniowym kursie, odbytym w sze i b a rwne pla katy propagando botnicy i cała klasa pracu j ąca. K'. e- wego. Mają one na celu zam ajom'. e 8 pogadanek o znaeze'n:·u spółdzie l
we
oto
ś
rodki
do
osiągnięcia
ce·
dy n a d sze dł okres żni w dlug!mi nie kobie t z rac jomilfi'y m prowadzamach (chot!by „Nl~a") wyrzuca końeu Upca rh., przeszkolono i
c zości, oraz Il pogarlar:ek z zakresu
lu. Urz ą dz amy tygodnie oś wiaty, sznurami ciągnęły z miast1 auta, wio
fr~ na ~ml ecle I marnuje; A zaj~ stworzono k11dry brakarzy złomu.
niem gospodarstwa domowego oraz prowadzenia gospodn.rst\va domotygodn
le
l
asu,
tygodn'
e
morza,
zące do akcji żniwnej robotników wskaza nie na k o ri yś ci, jak:e mo gą
rzyjmy do fl.3.$zych p wnic, k.onio Istniejący Komitet Stąłej Akcji
r 2k i [trychóvi! C:i~;:! mu~e~ ze la~ Zbiórki Złomu w Brzezinach ma czemuż wi ęc nle możemy urzą : int e l i g e ncję pracu ją cą . J echali dąć p rzy riąd z ąne >uró w'-.i z ja rzy:i. wego. f rzy w~·gla~za~:lu pogadanek
ną temJ t gospodarstwa domowego
stwa I s?.kła. C'!,y staó nas n1 ta~ teraz przed sobą wdzięczne I ;>i;e- dzać t ygodni zbiórki złomu l od- wszyscy: mlodr,!eż i starzy, kobiety
Na jedn ym pokazie u n ąd w n y m uw zg l ędniony zosta ł r ównież temat
kie marnotrawstwo? Czy system rokie pole d0 działania . A dzla- p<>.dków. W tygodniach tych rób- I mężczyźni.
przez PSS „Praca" in~tru k torlrn zn aczeni a m;:irgaryny w \{ •Jchni co„O" poleja tylko na 09zcz ~iir~ n\i1 lalność jego to zorganizowanie po my porz ądki w na szych domoRadom sz cz ań s ki świat pracy wzią ł
i h amowaniu zb ę dnych wyd il'H~ ów wszechnej :rbiórki złomu, makula wy ch muzeach i grcm· alnie ze w ż n iwach t akże czynny ud z i a ł. P .1- P SS ob. Il. Gulezyl'IRka po lrnia ła, qz ie :~ne j
tury kości, butel ek, fłluczek, wło ~p!e wem , z humorem nieśm y do
p l2 nięiny oh? S :1dz-;:, że nie .
ile smacznych surówek j a r zy no~
Zal nteresowau:e pcw~·;\ .'z;;mi 1,v-yskładnic y zbędne dla nas
a t ak jechali pom a gać chło pom robotnicy, wych pr zy rzą dzi ć m ożns z k'apm ty
aia
km\skiego,
szczeci
ny
itd.
itd
.
A gdziei r. ą i co roYri k omi t.?1y
kladam
i było b::mh1 n•1 te r;:ot;et y
młodzież
ZMP
!
SP,
po
jechali
spólc0nn e dla kraju ż e ia s t wo i odp ad
w ło skiej, zwykł e j, cebul'. , marehwl
ói6rki zlomu( Otó:ł to w : a.~nie! Komitet ten musi wyjść na świa k i
dz:elcy
i urzc;dnicy, Ąl e wró ćmy da
piotrkow>:~ia zJda>:.<:;!y \'1:e:c pytm'l
tło d~ · enne , musi dać się poznać,
l buraczków. Surówki tak'. <! - ,n,naj
n~• ip lą:: rności. Każd a radoinszczań 
I\:orosp ond ont „ G 1 o ~u"
K•Jm:t~ty t aki2 po dcb•10 i s tn i:::j ą. mm:i nawi ąz ać śoi sly kon takt z
i prO\'!adziły ri;"::;·>vi0;~ą na ten temat
ska fabryka utrzymuje l~ on tak t z mi la ob. G u lczy ń s ka - są p ożą dfl dyF!: u · Ję.
Fr. Na ~· i·o~ki
<.1~~ to t;; ~lrn po r!J bno, j - l; by n!lle· partiami.
szkołą,
organizacjami
qym I koniecznym m:u:rnln ieniem
jak ą3 gm iną .
A f: ut11icy „ Edwar ~
żalo wn ios;rnw s ć z ich dotychcza
naszego jad ł o3 pi s u .
tlowa"
nawiązal i śc '. ~ !{on takt 1, chło
sowej dliałalności.
Dru gi ta ki pokaz przep ro wa dzony
pam'. z gminy D o b ry~zyc e . N ie trz;eSprawa jest
ważna
prz,v ul, Krz ywe j.
ba
tu
LO~
eh
yba
drugi
raz
m ówić o ui Q by ł w ~zwa l n'.
czynn,iki
przyw
l ą~ująci odfrórn~
do nleJ
i
:
~~.
P;·acownice
tamtejsze
zapoz.;1a ly s ;ę
dania
ch
,
jakie
speł
n
ia
ek
ipa
przy
wiel kie znr.czenle postanowiły po
1l ·~·
tym za k ł a d z i e' pracy, Na l eży fylirn Z!l sposobnm przyrzqdzia nh p ąs 1 od
pchnąć ją n:iprzód. Stąd Centrala\j rOzpOWSiechniojci e l i
· ~~~&t!
prz y p o mn ie ć,
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Rolnicy

budujq silosy

Dobrze prncuje Zarząd Gminny ZSCh wPajęcznie
I

Pracownicy pa owozowni radz
jak najszybc;e/

i

robotnikom kombinezony

Poprawi s~ą stan dróg

w

0

I

Chłopi zDobryszyc wręczyli radomszczariskim hutnikom z„Edwardowa"

zboża

symboliczny snopek

„Pieniądze leżą

na uHcy"

"\l{T5;~1tscy przystępunjemy do
zloo1iu nBah111lot.1.arq i inrmqcJj

zbiórki __ .

Jal< lep~ei gospo,da rovvać ?
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Rzeczy ciekawe
fluenzy

marszałek

tą. ksifłŻklł

w

nie rozstawa!

się

z

łóżku.

. . po larne
S\w1n1e

Radzieckim uczonym udało się wyliodowa~ w północno-zachodnich regio..
nach Związku Radzieckiego nowy ga.tunek świni, nadzwyczaj wytrzymałej
na. ostry klimat okolicy polarnej.
Nowy gatunek 'wini „polarnej"
waży jeden i pół ra.z& więcej, niż dotychczas hodowana w tyeh ·okolica.eh.

Susza rujnuje

Przewagę

„Mein Kampf"
244 książek, których czyta_
nie zalecone jest amerykańskim ofi_
cerom lotnictwa., zn!.jduje się
„Mein Kampf'' Hitlera. oraz „Czy dolar ocali świaH" Henry Hizlittsa.
Jak donio sła prasa. francuska, na·
czelny wódz armii brytyjskiej, tha.r_
szałek Montgomery w ostatnim cza.s1e
czyta bardzo pilnie „Mein Kampf''
Adolfa. Hitlera... Podczas ostatniej in..
W~ród

dzianie, chom>y .z tego ~ te
nie grali tak ostro, jak goście i nie
uciekali r..ę do fauli, jak oni.
Pierwsze 4.5 minut gry upłynęły
pod makiem lekkiej przewagi gospo
darzy. Wa.rszawiacy gira.li. · trzeba
przyznać, dużo lepiej niż ostatnio
w Warszawie, ale za to n.ie mniej
ostro. Wszelkie jednak próby ze stro
ny gości, zmierzające jut do gry
nie os.trej, a brutalnej, bardM &ybko potrafił ukracać sędzia Jesionka
z ~akowa, d~ęk:i czemu obeszło
się bez niepotirzebnych o:f~ar.

Francję

na.wiedził& Francję,
wielu pożarów.
przyczynił
stała się
1zybko, a
Ogień rozprzestrzenia. się
częsty bra.k wody utrudnia akcję ra„
towniezą..

W Evron

ogień

wybuchł

w trzeeh

różnych punktac.h.
Pożary zbiorów

romych zanotowano
w Frunce. Spłonęło między innymi 30
kwintali zboża..
W CPaux ·,..n Loudun, w St. Marsolles i Dange za.paliły się fermy. La.s
spłonął na przestrzeni 150 ha.
Gwałtowne pożary zanotowano rów_
Gonesse, Grier en
nież w Labarthe,
Bouere, Reden, St. Segal i wielu innyrh miPj~cowościacl~.
W Barillon (Indre)

spusto_
100 hektarów pól uprawnych.
~ zył
· "traty obejmują, 3000 kwintali pszeni"Y i jęczmienia.
v..:-.i:>.RA

SLĄ~KA

PAŃ'STWOWYM

TEATRZE
WOJSKA POLSKIEGO
(Jaracza 27)
DzU, dnia 8 &ierpnia 10-±9 r. o go_
dzinie 19-ej opera „Traviata'' G. Ver
di. W partii tytułowe.i Barbara Ko_
strzewska oraz i\Iaria Kuuiu~ka, Olga
Szamborowslm, Stefan Wit enberg, An
drzej H iolski, Stefan DebiaH, Piotr
Barski, Włod zi mierz Lwowicz, Bd·
1\"itrd Fedoro1Yicz, Aleksa nder Szczę_
W

ścikiewicz.

ogień

Wsie murzyńskie płoną
. na pieknej FJorydzie
W miejscowości Groveland, na Flo_
rydzie, tamtej~ze elementy faszystowskie wszczęły karupanię terrorystyczną.
przeciwko ludnośrii murzyńskiej. Jako
pretekst dla tej i.kcji rozpuszczono po_
głoskę, że jakoby pewna biała kobieta zostr'a zaatakowana przez Murzy_
nów.
Potem, jak biali opryszkowie spalili
3 domy murzyńskie, reszta ludnoś ~1

Jutro, dnia 9 s'erpnia ]!)49 r. o go· murzyńskiej zabarykadowała się 'V
swych domostwach w obawie przei
dz inie 19-ej „Rigoletto" G. Verdi.
dalszymi aktami Ku-Klux-Klanu.
TEATR KAMERALNll
DOMU i:;OŁNIERZA
Łódź,

ul.

Daszyńskiego
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Widzewa

mecz W.K.S. Legia (Warszawa) - LKS Włókniarz
zakończył się wynikiem bezbramkowym

Posucha, która.

Montgomery studiuje

Tenisiści

mieli, ale.·-.

SKŁADY drużyn

pogody
przeipięknej
Przeszło .12 tysięcy widzów pomimo
w~trz~ma.ło s_1ę. wcz~raj od wycieczek za miasto, lub już zaraz po

ob1edz1~

p~sp_te~zr_iie

wracało

prze~te _o~sw.ezyc ~we sportowe
na1?1ęt.nosc1.

do Łodzi, aby po długiej dość
a przede wszystkim piłkarskie

Mecz l_igowy .pomiędzy warszawską Legią

a

ŁKS

Włokntarzem zapow:adał się tym razem specjalnie ciekawie

a to
z tych względów, że obie drużyny zmierzyć się miały po dłu'ższym
odpoczynku spędzonym na specjalnych obozach.
Zapewne ten dłuższy odpoczynek wpłynął właśnie na to, że
tempem. wczorajszego m~u I?ie hyl:śmy oszo'łomieni. Nie było ono
poryw~Jl!ce: Po w:szystk1ch niemal graczach widać było pewne
rozlen1w1e!11e tkw!ące jesa:cze w mięśniach, co świadczy, że na
oboz?c~ nte. było złe, a może nawet za ... dobrze. Kondycja jednak
przy3dz1~ .mewątpliwie,. ale nieco później, za to miejmy nadzieję
star~y . J~J chłopcom az do końęa sezonu, kiedy może najwięcej
będzie 1eJ potrzeba.
A jaka była gra? - zapewne cie- ale niestety, tych bramek nie oglą
kaw jem tego nie jeden z Czytelni- daliśmy, gdyż, jak już wspominalików, który nie był wczoraj na Sta- śmy, atak nasz grał nie tylko bez
dionie ŁKS Włók.n;arza.
szczęścia, ale i bez specjalnej takGra była normalna, ot, taka, do tyki, no, i najważniejsze z tego
jakiej już zdążyliśmy się przyzwy- wszystkiego to chyba to, że w bram
czaić i mocno byJ:byśmy zdziwieni, ce wojskOl\Vych grał... Skromny.
Co tu owijać w bawełnę. Zawde:ę
gdyby była inna. Gospodarze, trzeba przyznać, grali wczoraj wyjąt czając Skromnemu Legia uratowała
w Łodzi jeden punkt i wywiozła wy
kowo bez szczęścia. Przez całe nie- nik rem!sowy 0:0. Obok Skromnego
mal 90 minut łodzianie mieli zupeł na wyróżnienie zasługiwał jeszcze
nie wyraźną przewagę. N:eprzeli- u warszawiaków Mordarski, który
czoną ilość razy gościł nasz atak był bezwzględn:e najlepszym w napadzie, jako jednak całość - na lep
pod bramką warsza'l'\r:.aków i wiele szą nieco notę zasłużyli wczoraj łomieliśmy do zanotowania chwil peł
nych „przedbramkowych emocji",

WJ{S Legda.: .Skromny, Wachsma.n,
Sera.fin, Waśko, Oprych, Milczanow
ski, Cyganik, Górski, Olejnik, Sąsia
dek, MordaJ:'Ski.
ŁKS Włókniarz: SWlillrzyllsld., Wio
dairczyk, Łuć, Sołtyszewsllii, Urban,
Pietrzak, Hogendorf, Baran, Łącz.
Patkolo, Gwoździński.
Sędzia: Jesienka (Kraków).

Z tak zwanych gromych sytuacji
podbramkowych na wspomnienie za
kiedy to
sługuje właściwie jedna,
w ostatniej dosłownie chw!li Wak:sman uratował Legię od utraty bram
ki wyręczając w tym Skromnego,
który nieszczęśliwie z niej wybiegł.
Po przerw:e, gra jeszcze barori:i.ej
zaostrzyła się i przyniosła naszym
chłopcom o wiele więcej okart;ji do
ale, niestety,
zdobycia bramek,
wszystkie one zostały nie wykorzystane. W 17 minucie murowany n:e
mal strzał z 30 metrów obronił
z.nów niezawodny bramkaa:"z warszawski Skromny, w 24 minucie ten
że sam obronił takąż samą, zdawało
by się murowaną bramkę, w 25 m:.m1cie znów piłka nad PQ'I>rzeOLkę
itd. itd.
W ostatnich minutaoh warszawiacy jakby zaczęli częściej przychodzić do głosu. S=.ireyński mUS:ał
nawet kilka razy interweniować, ale w rezultacie wyszedł z tych opre
sji szczęśliwie i wynik bezbramkowy udało mu się utrzymać do koń
ca spotkan:a.

zwyciężajq
8 i 'I bm. w ramach ligowych
rozgrywek o drułynowe mistrzostwa Polski w tenisie, Włókienni
czy Związkowy Klub Sportowy
„ Widzew" zwyciężył po zaciętej
walce „Wartę" poznaflską w stosunku 7:6.
Punkty dla Widzewa zdobyli:
Borowczak 1 Skonecki Il w grze
Bopojedyńczej mężczyzn, para
rowczak - Adamczyk w grze podwójnej mężczyzn, Cungowa i Ul
richsowa w grze pojedynczej kobiet, para Cungowa - Borowczak
w grze m ieszanej i Ożga w grze
pojed.yńczej juniorów.
Na specjalną uwagę zasługuje
ofiarna i opanowana gra Borowczka, który w decydującym momencie, zarówno w deblu męskim
jak i w grze mieszanej przechy
lił szalę zwycięstwa na stronę Wi
dzewa.
W swoim rodzaju rewelacyjne
zwycięstwo odniosła również Ulrichsowa, bijąc w 2 setach, 6:1,
6:1, czwartą rakietę Polski, wyraźnie niedysponowaną Jaśkowia
kównę.
Gościnnośt: i serdeeznoU, z jaką przyjął klub „Warta" drażynę
wyrazem
Łodzi, była
tenisową
coraz bardziej zacieśniających się,

prawdziwie sportowych, stosunków robotniczych drużyn związ
kowych.

Mieloch

zdobywcą

„Grand Prix Polski"

Od poniedziałku. dnia 1 do końca
Poznań (obsł. wł.) Drugi po wojnie
„Grand
sierpnia codzie1rn1e o godz. 19,15 w
motocyklowy o
wyścig
Teatrze Kameralnym komedia Shawa
Prix Polski" wygrał Mieloch p:med
Dąbrowskim i Bubenicldm.
„szczygli Zaułek".
Startowało 34 zawodników w kaTEATR L.ETNl „OSA"
12.04 Wia.domośei poluduiowe, 12.20
tegoriach do 230 cero., 350 ccm. i po
ul. Piotrkowska 94
nad 350 ocm. Obok najlepszych zaAudycja. dla. wsi. 12.50 „N a swoją. nn..
Dziś, o godz Hl ,30 „Jadzia Wdowa"
wodników polskich, start.owali zaMu_
13.30
PCK.
Skrzynka
13.20
tę''.
O•tatn ie rlnil
wodnicy CSR. Zeszłoroczny zdobyw
zyka obiadowa.. 14.00 .Audycja Związku
ca „Grand Prix Polski" Bubenicek,
K auczycielstwa Polskiego. 14.15 KonWczorajsze
eert aolist6w. 14.50 (L) Komunika.ty.
;aga.
H.55 (L) .Muzyka rozł'ywkowa.. 15.15
wyniki Ugowe
AD.1:"1A - „1\lężczy:w . w J0J zyc1u•
.(l..) Aktualnofef łódzkie. 15.25 'Prłr' Polonia (W) Polonia (B) 3:0
godz. 16, 18, 20
film dozwolony dla młodzieży od gra.m dnia. 15.30 (L) Piosenki dzieei
'.:racovia - Warta 1:1 (0:1);
greckieh. · 15,45 Wspomme~a z ~9l!t1_
lat 16
Mecz pro\Vadził b. dobrze sę
Wczoraj w Pabianicach odbył
Legia 0:0;
ŁKS Włókniarz W dniu wczorajszym w meCl!l.l i-o
„Młoda Gwardia"
BAŁTYK valu Polskiej Muzyki Ludowej. 16.05
się mecz piłkarski o mistrzostwo dzia Nowakowski.
wejście do kl. B łódzkie „Arko" po
(0:0);
2:0
(Gd)
Lechia
Ruch
seria II
W Radomiu, w drugim meczu o konało ZZK (Karsznice) 4:3 (3:2).
II ligi pomiędzy tutejszą „Gwar„Ty lipisz :1uma.ku". 16.15 .Audycja
godz. 17, 19, 21
mistrzostwo II ligi Widzew uemisoSzombierki - AKS 0:0.
Szczecina.
ze
„Gwardią"
a
dią"
* • *
(Ł)
16.20
tołnierza..
Przyjaciół
Tow.
dozwolony dla młodzieży
wał wczoraj z Radomiakiem 1:1
W mecrz.u towarzyskim Spójnia
Spotkanie to, które zgromadzi- (0:0).
BAJKA - „Postrach Mórz"
.Audycja dla. młodzieży - wyjątek z
zwyc~ężyła w;dzew II 3:2 (2:2).
ło przeszło 4 tysiące widzów zagodz. 18, 20
pt. „ Odarpi,
k11iążki Centkiewiczów
kończyło się szczęśliwym zwycię
dozwolo.ny dla młodz i eży
·-orgaa
stwem gospodarzy 1:0 (0:0).
GDYNIA - ,.Program Aktualności" syn Egigwy". 16.35 (L) Muzyka lek_
ka. 16.50 (l..) Reportaż .AL Marka. pt.
56 LOTERH
Wojewódzkiego K.oml&etu
I
Nr 34
Decydującą o zwycięstwie gos
ZJednoezoneJ Partll
PolskłeJ
godz. 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, „Ludzie z dawnych czworaków dworbramkę zdobył w 7 mipoda.rzy
Robotniczej
klas·
Ił-ej
cią~łenia
dzień
1-szy
21.
Redagu3e:
skich". 17 .OO l dzienmk popołudnio
nucie po przerwie KUROWSKI,
Kołegltlll& Redakcyjne.
'
HEL (dla młodz.) - „Zielone lata"
18.00
rozrywkowy.
Koncert
17.15
w-;.
Wydawca: RSW „Pr.asa".
na
padły
r.ł
500.000
po
Wygrane
20.30
18,
godz. 15.30,
Adres Redakcji: Łódż, Piotr18.15 Reeita.l Nr Nr 14248 34376.
mają kobiety".
„Głos
przedłużają
ltowsk.a u, m p.
MUZA - „Rzym Mia.sto Otw111rte"
~~~...........
Druk.:
fortepianowy S. .Askanaze. 18.45 Kwa
godz. 18, 20
Wygra.ne p0 ZOO.OOO zł padły na
imprezy jubileuszowe ŁOZLA
Zakład7 Graficzne Jlt. s. W.
film dozwolony dla młodi!ieży od drans piosenek w wyk. N. Pilchow_ 22587 27632 54955.
„Prasa" Łódt, ul.. 2'111irkl 11.
piłkar
meczu
przerwy
czasie
W
teL IGl-42.
lat 18
skiej. 19.00 II dziennik popołudmowy.
WygrMte po 100.000 zł padły na skiego Legia - ŁKS Włókocarz oTelefon:ri
POLONIA - „Ulica Graniczna"
218-14
~ edall:tar naczelny:
19.15 .Audycja. dla. wojska - „Czerwo_ 'Nr Nr 178-0 W2 7288 7462 7811 9800 glądaliśmy wczoraj dw:e konkuren
.
gr dz. 15.30, "18, 20.30
219-0t.
Zastepca red. nacz.
9842 10515 1383S 15099 19507 28219 cje lekkoatletyczne, których organirewolucji"
symbol
sztandar
ny
ZIB-23
odpowłeda.
Sekretarz
film dozwolony dla młodzieży od
45786 46642 zacji podjęła się sekcja LKS Włók
38208
33477
30020
28945
323-2~
og61n7:
Sekretariat
montaż- literacki. 19.40 Recital skrzyp
od lat 12
:: ;1 f Z5ł-2li
r>zfał partyj07
48326 53':>42 63281 64641 67799 68615 niarza chcąc jakby tym przypomNa trasie Ororków - Łęczyca i z
„Na. tropie zbro· cowy R. Posselt. 20.00 „Wszechmca 68793 75il68 77073 77'693 83005 88568 nieć o jubileuszu 25-lecia ŁOZLA,
PRZEDWIOśNIE wewn. 11
koreepondentów
Dział
dn,i"
który niedawno obchodz:li oficjal- powrotem odbyły się wc.zocaj proąa.diowa.' '. 20.20 Koncert rozrywkowy. 92313.
chłop.
I
robotnlczych
pagandowe zawody kolarskie.
godz. 16, 18, 20
n!e nasi lekkoatleci.
sklch oraz redaktorów
21.00 Dziennik wieczorny. 21.40 „Da.W pierwszym b'.egu na 26 klm. dla
Wygrane po 40.000 zł padły na
!19-ł2
gazet iclennych: ·
film dozwolony dla młodzieży od
W c·zasie przerwy rozegrano dwie posiadaczy rowerów turystycznych
211-11
mutacji:
Dział
3-0146
28666
19'274
Jeko od Moskwy' ' - 46 ode. p<>wie6et Nr Nr 1~2 10373
od lat 16
konkurencje - bieg na 800 mtr. i zwyciężył Radzikowski (ŁKS Wł.) w
ISł-21
Dział mJeJskl I eport.:
58398 7185-8 73200 74656 76019 78642 sztafetę 4 razy 100 m ..
ROBOTNIK - „Młoda Gwardia"
9 I u
wewn.
W. .Ażajewa.. 22.00 ,,Na dobranoc" czasie 52:48,6 przed Błaszczykiem
90733.
231-28
Dział e'.t'>nomlczny:
seria I
Bieg na 800 mtr. wygrał Stępień (ŁKS Wł.) - 53:03,6 i Kauckim
gra. orkiestra. Rozgłośni Warszawskiej.
Dział rolny: wewn. t - 254-21
godz. 15.30, 18, 20.30
WygTane po 16.000 zł padły na (Chemia) w czasie 2:07,9 przed Der- (ŁKS Wł.) - 53 :03,8.
Redakcja nocna: 17J-ll; U&-81
22.45 (Ł) „7 dm sportu łódzkiego" dozwolony dla młodzieży
23~3 3()44 3062
1905
18-22
1516
Nr
Nr
Kolportat:
Pasii
2:09
Wł.)
(LKS
w'.nisem
pos:adadla
klm.
50
na
W biegu
audycja w opracowaniu red. L. Szum·
ROMA - „Złoty Kluczyk"
t.ódt, Płot11tmr111ta w. tel. m-22
czy ka'ł"t wyścigowych zwyciężył Ol
lewskiego. 22.58 (l..) Omówienie progr. 7618 8745 14589 16218 18753 2<>257 kowskim (Chemia) - 2:09,3.
*'9-'2
Adrnlnlstrac2a:
godz. 18, 20
4~11
37375
32669
26516
22700
21822
w czasie 1:40,08
wygrał czyk (ŁKS Wł.)
Sztafetę 4 .razy 100 m.
wia
Ostatnie
23.00
jutro.
na.
lokalnego
U\-';O
Dział o"1oszel!l.r
film dozwolony dla młodzieży
57701 ŁKS Włókniarz w czasie 46,6 przed przed Zawadzkim (ŁKS Wł.)
54062
51105
49630
4005-2
45001
t.6d~ PlotrkowsJra •· tel.. Ul-50
„Bohatercw:e Pustyni" domości. 23.10 Muzyka poważna.. 23.50 80122 00725 !l'l024 65341 7-063'6 72005
REKORD Program na jutro. 24.00 Zakończenie 72":"'i 84? ·17 r u1 ;o .i roo52 S:ł:-::rn 943'iC Włókniarzem (Pabianice) - 46,8 o- 1:47,56,6 oraz niestowarzyszonym
dla młodzieży godz. 16
D-02296
1 :48:17,6.
Potemką (Zgierz) raz ŁKS Włókniarzem II.
a.ud • .;ji i Hymn.
„Antoni i Antonina."
godz 18 20
Batmanowo nadal nadsłuchwiał, poczym odwrócił się
- Czy nie zapomnieliście zaopatrzyć się w żywność?
dozwoio~y dla młodzieży
W. Ażaiew
do brzegu i machnął ręką na Filimonowa. Drugie auto
- spytał Batmanow Jedna brygada pozostanie na wySTYLOWY - „Skarb"
wjechało na lód. Batmanow czekał i wsiadł do kabiny
godz. 16 dla młodmeży
spie, tak że należy zaopatrzyć ją we wszystko.
Machowa.
godz. 18, 20
uspokoił
Żywność załadowana, leży w aucie, dozwolony dla młodzieży
- Wiesz po czym jedziemy? - spytał wesoło, zdejSIY\arczkow naczelnika.
„Skarb"
śWIT Po powierzczapkę i ocierając spocone czoło. mując
~pu$cił motor, wlazł do kabiny i pozostawił drzwigodz. 18, 20
Tutaj kiedyś pływał
chni cieśniny Dżagdyńskiej. ale
wozu,
do
wejść
chciał
Batmanow
uchylone.
czki
dozwolony dla młodzieży
Obok cieśniny Smorczkow i Silin pod kierunkiem Fi,...
twój Newelski!. ..
Aleksy zamknął drzwiczki i zagrodził mu drogę.
limonowa przymocowali do ciężarówki dwie poprzeczTATRY- - „Cygań ska Miłoś~"
Za nimi zjeżdżały do brzegu ciężarówki do połowy
sami!
My
Maksymowiczu!
Wasyli
potrzeba,
Nie
godz. 16, 18.30, 21
ne bele, a na linie jako przyczepkę - leżącą obok niezaładowane drzewem. Utrzymując m~ędzy sobą pewną
- Odjazd, Smorczkow! .:_ rozkazał Fill.imonow.
film d•,zwolony dla młodzieży od
wielką cys~ernę. Pomagali im szoferzy, których auta
po świeżo otwartej
odległość posuwały się kolumną
od lat 16
Aleksy i Silin wskoczyli na stopnie z prawej i lewej
I
:.tały na brzegu.
drodze. Motory rytmicznie warczały, pod kołami skrzy„Tra~iczny pośc i.g"
TĘCZ.A strony auta, które powoli zjeżdżało wdół. Za nim_krę
piał lód. W kabinach rozmawiali podnieceni szoferzy.
Co tu robicie? - srogim tonem spytał Batmagodz. 17, 19, 21
cąc się na długiej linie ,obracała się cysterna, z grzezwiększając szybkość posuwała się w kierunKolumna
prosiłem, jest mi potrzei>ny tylko
nie
Nikogo
now.
f " hn (1 ,~ z w olony dla młodz.ieży od
Batmanow poczekał chwilę ku wyspy.
chotem ugniatając śnieg.
Smorczkow.
lat 18
i pobiegł za nimi. Rogow puścił si ę jego śladem. Tłum
Na cieśninę spływał zmierzch. Trudno było ogarnąć
Rozumiemy, towarzyszu Batmanow. Głupstw nie
„Powrót do domu"
WISŁA _
ruszył również.
sz-0ferów
Indowy jej bezmiar. Zdaleka zamierając i z.nów rodzą c
rob imy, - powiedział Machow. Ruszymy na lód nagodz. 17, 19, 21
- Pozwólcie i mnie! - krzyknęli · jednoc~śnie Masię biegł ku nim gwar wielu głosów. W tym momenci-o
„Wieś na pogra.niczu" tychmiast po otrzymaniu waszej komendy!
WLóK.i.~IARZ i Sołncew:
chow
brygady Umary Mahometa i Karpowa skończyły bugodz. 17, 19, 21
Machow wykrzyknął z taką szczerością, że BatmaFi1imonow rozożył ręce:
dozwolony dla młodz i eży
dowę drogi i spotkały się na lodzie. Ktoś odrzucił osnow zostawił go w spokoju.
- Stać na miejscu. Machow szykuj się.
kard i łom, Karpow i Umara padli sobie w ramiona
„Powrót do domu"
WOLNOśO - I ty jesteś tu i Sołncew. Wszak kazałem wam odgodz. 16, 18, 20
- Rozkaz! - krzyknął Machow z zachwytem.
i uctiłowali się.
począć.
~ACHĘTA __.:. „Narzeezona z Turk.
Auto Smorczkowa poruszało się po lodzie. CysterMatko kochana, jakie to wzruszające - ironizotyle za towarzyszami.
- Nie możemy pozostawać
meni i"
na, obracając się, wydawała głuchy dźwięk podobny do
pocałunek na mrozie. Był jednakże
wał Liberman Ależ nas to interesuje! - powiedział Machow tak szczegodz. 16, 18, 20
dzwona. Batmanow i Rogow n e chcąc pozostać w tyle
zdenerwowany nie mniej od innych. - Uwaga! Słu
rze, że Batmanow zostawił go w spokoju. ·
f "lm dozwolony dla mło dzieży od
Maksy mowicz zatrzymał się
szli szybko. Nagle Wasyl
chajcie orzeczenia arbitra: kolumna towarzysza Karlat 14
- Co to za bęben? Smorczkow, poco przymocowałeś
zdawało mu s i ę, że słyszy podejrzany,
nadsłuchując! .powa uzyskała pierwszeństwo w wyścigu!
cysternę? - zdziwił się ujrzawszy całe urządzenie. „MŁODA GWARDIA"
Od strony Karpowa rozległy się burzliwe oklaski,
,;!ośny trzask.
od strony zaś Umary - gwizdki i protesty.
T.vm wszys tkim, którzy nie mieli Przecież to zbyteczny ciężar.
- Wracać! - ryknął i pobiegł do auta. - Aleksy
- Nie szkodzi, niech będzie - u'spokoil go Kowszow,
możliw o ści obej.rzen c i_ 5 zeJ serii fil
z oburzeniem
Dlaczego Karpow pierwszy?
11atychmiast wracać!
Doskonała myśl: jest
mu „Mło da Gwa rdia", wyświetlanego który już obejrzał cysternę. Zrobiliśmy półtora razy więcej, nie
wołał Umara. uspoMaksymowiczu,
będzie , Wasyli
nie
Nic
na. ekranach kin łó dzkicł. przypomma. to lekki i nie .skomplikowany walec. Skoro już zdecyNależy
Nieprawidłowe orzeczenie!
oszukacie mnie!
To trzeszczy coś w głębinie, lód jekoił go Rogow . .my, że film ten wyświetlany jest na dowal l ście ryzykować, to pociągnijcie rćwnież i "ten bę~rzejrzeć jeszcze raz.
iel
krzepn
mo:niej
szcze
· be"
ekran:e k ina ~Robotnik"
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